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Het is voor mij persoonlijk nogal een hectische periode geweest de afgelopen maan-
den. Niet alleen had ik mijn handen vol aan het tot stand brengen van wederom een 
prachtige en vooral informatieve uitgave van De Juwelier, ook zat ik in de afrondende 
fase van het plannen van mijn bruiloft. Ik kan u vertellen; vooral in de laatste maand 
slaat de stress toe. Zeker als je geen wedding planner of weet ik veel wie inhuurt om 
alles in goede banen te leiden, komt er veel op je af. Maar als alles goed gaat (laten 
we hopen dat ik niet te maken krijg met plankenkoorts of een ‘runaway bride’) trouw 
ik op de dag dat De Juwelier bij u op de mat valt. Dat doe ik misschien wel zonder 
horloge om mijn pols, in ieder geval, als ik de gebaande paden zou volgen.

Ik vertelde u de vorige keer al over het belang van goed advies en recent kreeg ik een 
oprecht advies. Bij het afpassen van mijn pak vroeg de meesterkleermaker waarom 
ik mijn horloge nog om had. Ik vertelde altijd een horloge te dragen, waarna hij zei 
extra ruimte te laten bij mijn manchet. Echter, een niet nader te noemen verkoopster, 
attendeerde mij erop dat het absoluut not done is om als bruidegom een horloge te 
dragen. Ik begreep van haar dat bij een officieel trouwkostuum zoals een smoking, 
rokkostuum of jacquet, geen horloge wordt gedragen. Ik vind dat het horloge het 
enige sieraad voor de man is, maar dus niet op je trouwdag. Gelukkig ben ik een 
beetje eigenwijs en doe ik dus wel een horloge om, want er zijn genoeg mooie hor-
loges die je bij een trouwpak kan dragen, vind ik. En je moet ook wel eigenwijs zijn 
denk ik, want als je alle vaststaande regels volgt, ben je niet meer onderscheidend en 
als we allemaal hetzelfde zijn, wordt het leven wel heel saai.
 
Het is een bruggetje die u al voelt aankomen, want onderscheidend zijn is ook in uw 
geval heel belangrijk. Het is zo dat heel veel juweliers nagenoeg hetzelfde assortiment 
erop nahouden. Dat is aan de ene kant begrijpelijk, want u wilt natuurlijk zo veel 
mogelijk de merken die goed verkopen. Maar om u te onderscheiden, is het goed om 
ook niche merken te voeren. Daarmee kunt u klanten uw winkel in trekken! U kunt 
zich tijdens de Jewels & Watches Najaarsbeurs al goed oriënteren op dergelijke mer-
ken, want die zijn in Utrecht volop aanwezig. Geen excuses, gewoon gaan.

Heel veel leesplezier met deze Jewels & Watches Najaarsbeurs-special!

Hoofdredacteur vaktijdschrift De Juwelier 
c.dejager@gpmedia.nl 

De Visie

Coen de Jager

Geen excuses, gewoon gaan
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P. 10 Coverstory TW Steel
TW Steel bestaat dit jaar tien jaar. De ‘festiviteiten’ rondom de tiende verjaardag van TW Steel zijn in volle gang en iconen uit de afgelopen tien jaar zijn in een 
hedendaags jasje gestoken en dat heeft geresulteerd in een aantal prachtig nieuwe collecties. Onder de noemer ‘Next Generation’ zijn er een groot aantal nieuwe 
modellen in de collecties Canteen Style en Grandeur Tech geintroduceerd en daarbij wordt het jubileumfeest compleet met een geweldige limited edition.

29

Vanaf p. 19 Jewels & Watches Najaarsbeurs
Van zondag 30 augustus tot en met dinsdag 1 september vindt de Jewels & Watches Najaarsbeurs plaats. Dat 
houdt natuurlijk een enorme hoeveel aan nieuws in. De redactie heeft de afgelopen tijd weer overuren gedraaid 
om alles voor u te bundelen en dat ziet u terug in deze extra informatieve uitgave over de Najaarsbeurs. 

19

10

P. 54 MelanO
MelanO heeft de afgelopen tijd een 
metamorfose ondergaan die niet gelijk 
zichtbaar is. Het beleid van het bedrijf 
is op de schop gegaan en dat heeft 
geleid in een duidelijke visie. Samen 
met Jeanne Wessels hebben wij geke-
ken naar de grootste veranderingen. We 
moesten een goede fundering bouwen, 
voordat we de rest van het huis konden 
uitbreiden”, vertelt Jeanne onder meer.

P.29 MY iMenso
Wat maakt MY iMenso zo succesvol? Met deze vraag werd de redactie van vaktijdschrift De Juwelier op pad 
gestuurd en zodoende hebben wij een aantal dealers bezocht die ons antwoord gaven op deze vraag. Het 
resultaat van deze ‘vragenronde’ vindt u terug in een extra groot artikel.
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P. 92 Essence
Binnen een jaar tijd heeft Essence – het bedrijf achter Sparkling Jewels – haar 
naam gevestigd in de branche. Naast Sparkling Jewels heeft Essence ook nog de 
distributierechten van Silver Rose voor Nederland en dus is er wat ons betreft 
al sprake van een gestage groei. Helemaal als we kijken naar de uitbreiding 
binnen het Sparkling Jewels concept en gezien het feit dat er weer een merk is 
toegevoegd aan het aanbod van Essence. Maak kennis met Hooked!

P. 80 Tour de France
Op uitnodiging van Festina waren 
wij aanwezig bij de opening van 
de Tour de France in Nederland. 
Een geweldige ervaring natuurlijk, 
niet alleen voor ons. Festina kwam 
tijdens de Tour de France natuurlijk 
veelvuldig in beeld.  Wij werden 
door Festina ontvangen, net zoals 
een aantal dealers, en mochten 
de tourkaravaan in Nederland vol-
gen. Zodoende werden de renners 
gevolgd tijdens hun proloog door 
de straten van Utrecht, alsmede de 
etappe van Utrecht naar Neeltje 
Jans.

P. 98 Drop-it
Juweliers zijn meer dan andere ondernemers helaas vaak doelwit van overval-
len. Er is gelukkig tegenwoordig steeds betere beveiliging beschikbaar, ook al 
is de juwelier nu al de best beveiligde ondernemer. Het nieuwste beveiligings-
systeem is Drop-it. De redactie van vaktijdschrift De Juwelier was bij de intro-
ductie van dit nieuwe valluiksysteem, bij juwelier Hes in Rotterdam en kreeg 
met eigen ogen te zien hoe effectief Drop-it werkt. 

98

92



V O O R B E S C H O U W I N G  T E N D E N C E

Dit jaar staat bij Tendence in het teken van de introductie van de najaarscol-
lecties en de nieuwe collecties voor 2016. Meer dan 1.200 exposanten uit 52 
verschillende landen maken hun opwachting in Frankfurt, waar de organisatie 
35.000 bezoekers uit 88 landen verwachten. Dat komt overeen met de aantal-
len van een jaar geleden.

Time Square
Het aanbod op Time Square wordt 
elk jaar verder uitgebreid en zodoen-
de ook uiterst interessante voor 
juweliers uit Nederland en België. 
Vooral trendy, design-georiënteerde 
horlogemerken gaan hun nieuw-
ste innovaties presenteren op Time 
Square. Als onderdeel van de Carat-
sectie is Time Square gevestigd in 
het midden van hal 9.3. Bezoekers 
vinden hier ook een groot aantal 
aanbieders van bijvoorbeeld (hand-
gemaakte) designsieraden. Een aan-
tal exposanten zijn: Elysee, Oozoo, 
Capella Industries, Carucci, Certus, 
M&M Uhren, Nowley en WeWood.

Carat
Daarnaast is er ook speciale aandacht voor alles op het gebied van juwelen, 
bijoux en persoonlijke accessoires. Zo vindt u sieradenmerken als Stones in 
Style, Sence Kopenhagen, Heide Heinzendorff en saami crafts in de Carat-
sectie terug, maar daarnaast zijn er ook een groot aantal minder bekende mer-
ken aanwezig, waarmee een juwelier zich kan onderscheiden.

En verder
Naast Time Square zijn ook verschillende andere onderdelen van Tendence 
interessant voor u als ondernemer in de juweliersbranche om te bezoeken op 
zaterdag 29, zondag 30, maandag 31 augustus en dinsdag 1 september. Zo 
zijn er fashion & accessoire exposanten, maar tonen ook een aantal partijen 
lederwaren. Vooral de accessoires van designers zijn echter interessant om in 
de gaten te houden.

Meer informatie over Tendence is te vinden op 
www.tendence.messefrankfurt.com of door contact op te nemen met 
Messe Benelux Nederland, tel. 070-3114180

Het beursseizoen staat op het punt van beginnen en in deze uitgave van De 
Juwelier leest u alles over de nieuwste collecties en innovaties op sieraden- 
en horlogegebied. Als u de laatste ontwikkelingen met eigen ogen wil zien, 
raden wij u aan een beurs te bezoeken, zoals Tendence in Frankfurt. Van 29 
augustus tot en met 1 september wordt in Messe Frankfurt Tendence geor-
ganiseerd. Deze beurs richt zich op de nieuwste collecties in bijvoorbeeld 
interieurdesign, cadeau-artikelen, sieraden, accessoires en designproduc-
ten. Uiteraard is er genoeg ruimte voor de laatste trends op horlogegebied, 
want op de beursvloer is er weer ruimte ingericht voor ‘Time Square’.

Messe Frankfurt van 29 augustus t/m 1 september 

in het teken van Tendence

Deze beurs richt zich op de nieuwste 
collecties in bijvoorbeeld interieur-
design, cadeau-artikelen, sieraden, 
accessoires en designproducten
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B E N O D I G D H E D E N

De nieuwe gereedschappen van Busch bestaan uit onder meer ronde en twist 
boren. Met dit gereedschap is het makkelijk om staal, platina, titanium of zelfs 
hard witgoud te bewerken. Normaal gesproken is het bewerken van deze mate-
rialen een moeilijke aangelegenheid. Hiermee voldoet Busch aan de wensen 
vanuit de markt.

Meer informatie:
Busch & Co.
Tel. +49 (0) 2263 860
www.busch.eu

De gereedschappen van Busch kunnen zich meten met de beste in de bran-
che. De nieuwe high tech gereedschappen zijn vervaardigd op een innova-
tieve manier. De hete isostatisch samengeperste carbide gereedschappen 
zijn daardoor nog beter in gebruik.

High tech gereedschappen van Busch 

De serie computergestuurde Magic graveermachines is uitgebreid met twee 
nieuwe modellen. De bestaande Magic 5 en 7 zijn aangevuld met nieuwe 
Magic 50 en 70 modellen. Dit zijn vlak- en ringengraveermachines die op een 

aantal punten zijn aangepast en verbeterd ten opzicht van hun voorgangers. 
Het topmodel de Magic-70 is bovendien uitgevoerd met een freesmodule. De 
nieuwe machines worden beter verlicht, hebben een uitgebreider bedienings-
menu en zijn eenvoudiger in het gebruik. Bovendien hebben de machines 
een geïntegreerde graveerarm. De Magic 70 is de alleskunner die tevens is 
uitgevoerd met een freesmodule met als noviteit een dieptesensor voor de frees. 

Reparatiecursus 
Vanaf eind oktober organiseert de Vakschool Schoonhoven een reparatiecur-
sus op locatie bij Bijou Moderne in Bleiswijk. De cursus Reparatietechnieken 
goudsmeden is ontstaan uit de vraag en behoefte van beginnende goudsmeden, 
(oud)cursisten en studenten goudsmeden. Naar aanleiding van de tot nu toe 
opgedane vaardigheid en kennis in dit vak komt geregeld de vraag hoe eenvou-
dige reparaties aan sieraden verricht moeten worden. 

De inhoud van deze cursus is vooral gericht op de basis van de meest voorko-
mende reparaties aan sieraden. In zes lessen komen onder andere de volgende 
onderwerpen aan bod: aanname reparatiewerk, ring vergroten en verkleinen, 
soldeerwerk aan ring met steen, solderen van kettingwerk, benamingen van 
fournituren (onderdelen) en veel voorkomende artikelen, knopen en rijgen 
van collier, reparatie aan scharnieren, brochering, diverse soorten sluitingen, 
penverbindingen en reparatie aan bestek. Er kunnen vanwege de individuele 
aandacht slechts twaalf cursisten geplaatst worden. 

After-Summersale 
Op zondag 27 september wordt bij Bijou Moderne de After-Summersale gehou-
den. Tijdens deze dag worden in de showroom van Bijou Moderne in Bleiswijk 
een groot aantal nieuwe artikelen getoond en worden de showroommodellen 
van machines tegen speciale prijzen verkocht. Bovendien kunt u demonstraties 
verwachten van pneumatisch graveren en zetten met GRS producten. Ook zijn 
er demonstraties van de MODE360 Photo Composer, van het PUK4.1 puntlas-
apparaat, de Delftse gietmethode en van de geavanceerde CNC graveermachi-
nes van Magic. Andere vaste onderdelen op deze dag zijn de Edelsteenkraam 
en de Koopjehoek. Een bezoek is zeker de moeite waard! 

Meer informatie:
Bijou Moderne
Tel. 010-5296600
www.bijoumoderne.nl 

Het uitgebreide aanbod van Bijou Moderne in benodigdheden voor de 
juwelier, horlogemaker, goud- en zilversmid blijft verder uitgebreid worden. 
Er zijn onder meer twee nieuwe Magic CNC Graveermachines toegevoegd 
aan het assortiment. Deze nieuwe graveermachines zijn tijdens de speciale 
After-Summersale op 27 september te bewonderen. Daarnaast richt Bijou 
Moderne zich vanaf eind oktober op een reparatiecursus die op locatie 
gehouden wordt in Bleiswijk door de Vakschool Schoonhoven. 

Nieuwe Magic CNC Graveermachines 

in assortiment Bijou Moderne

http://www.busch.eu/
http://www.bijoumoderne.nl/


F O S S I L  G R O U P  ·  J E W E L S  &  W A T C H E S  B - 2 3 3  ·  + 3 1  ( 0 ) 3 1 4  7 9 9 0 3 9  ·  I N F O @ F O S S I L . N L

F
O

L
L

O
W

 U
S

 @
F

O
S

S
IL

: 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 #

F
O

S
S

IL
S

T
Y

L
E



C O V E R S T O R Y  T W  S T E E L

In de afgelopen maanden heeft TW Steel zich al van zijn beste kant laten zien 
met een bijna niet bij te houden innovatiedrift. Binnen de nieuwe collectie 
‘Next Generation Canteen Collection’ - Steel bracelet en Leather bracelet zijn 
moderne interpretaties terug te vinden van de allereerste Canteen-modellen.

De geschiedenis van de ‘Canteen Style’ Collection
De term ‘Canteen cup‘ - letterlijk vertaald ‘veldfles beker‘ - vond zijn oorsprong 
in het Amerikaanse leger. Soldaten van ‘the U.S. Army’ bonden de drinkbekers 
vast aan hun veldflessen om de ‘Canteen cup’ niet te verliezen. In de verbeterde 
versie zat de ‘Canteen cup‘ met een kettinkje aan de veldfles bevestigd en werd 
deze als een ‘dop met schroefdraad’ op de veldfles geschroefd. De veldflessen 
werden met een sterke leren band om hun schouders of middel gedragen.
Bij het zoeken naar een oplossing om de U.S. Army Watches waterdicht te krij-

gen greep men terug op dit systeem: de kroon werd afgedicht met een ‘Canteen 
cup’ die ook weer met een kettinkje aan de kast werd gemonteerd om verlies 
te voorkomen. Door dit systeem slim te combineren met een compleet nieuw 
maar tijdloos design werd de TW Steel ‘Canteen Style’ Collection geboren: een 
sterk, groot, goed afleesbaar, stoer en betaalbaar horloge met een dikke vintage 
lederen band en een compleet eigen identiteit. Voor iedereen inmiddels een 
herkenbaar concept dat niet meer uit het straatbeeld weg te denken is, maar 
tien jaar geleden het begin van een revolutie in horlogeland aankondigde!

De 45 en 50 mm kasten waren vanaf dag één zéér in trek bij het grote publiek 
en werden al snel door andere merken opgemerkt. Dat heeft ervoor gezorgd dat 
veel merken vandaag de dag grote horloges in hun assortiment voeren en dat 
de tweede versie van de TW Steel Canteen Style ‘beugel met dop’ een van de 
meest geïmiteerde horloge onderdelen is! TW Steel blijft echter voorop lopen, 
zeker met de introductie van de Next Generation Canteen Collection.

Next Generation Grandeur Tech
Maar ook de Grandeur Tech is al jarenlang een icoon binnen de TW Steel-
collectie. Met zijn opvallende voorkomen zijn de Tech-modellen een eye-
catcher binnen het brede assortiment. Daarom verdiende ook dit model een 
‘upgrade. De designers van TW Steel hebben dan ook alles uit de kast gehaald 
en de voormalige Grandeur Tech collectie goed onder handen genomen. De 
Next Generation Grandeur Tech Collection is daarvan de verfrissende uitkomst! 
Een industriële styling, een uurwerk upgrade en een hoogwaardige uitvoering is 
in deze collectie samengesmolten tot vijf gewaagde moderne horloges met elk 

TW Steel bestaat dit jaar tien jaar en al die tijd is de redactie van vaktijd-
schrift De Juwelier een groot fan. We kunnen het niet ontkennen, want 
zoals sommige van u wel weten, we dragen zelf regelmatig de oversized 
watches. Als fans zijn wij dan ook zeer verheugd met de ‘festiviteiten’ 
rondom de tiende verjaardag van TW Steel, want iconen uit de afgelopen 
tien jaar zijn in een hedendaags jasje gestoken en dat heeft geresulteerd in 
een aantal prachtig nieuwe collecties. Onder de noemer ‘Next Generation’ 
zijn er een groot aantal nieuwe modellen in de collecties Canteen Style en 
Grandeur Tech geintroduceerd en daarbij wordt het jubileumfeest compleet 
met een geweldige limited edition. Als merk dat ‘big is in oversized watches’ 
kan een tienjarig jubileum natuurlijk niet klein gevierd worden.
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een totaal eigen robuuste ‘look’: De modellen zijn voorzien van een robuuste 
kast van geborsteld 316L staal voorzien van A-kwaliteit PVD plating of coating. 
Het hart wordt gevormd door een krachtig en betrouwbaar Miyota 6S20 ‘Big 
Caliber’ chronograaf uurwerk. De wijzerplaat wordt beschermd door gehard 
mineraal glas en is verder waterdicht tot honderd meter (10ATM). 

De Next Generation Grandeur Tech modellen kenmerken zich door een mooie 
siliconen band met piramide patroon en fraai gekleurde lijnen. Door de grotere 
‘chrono eyes’ is de chronograaf-functie beter afleesbaar geworden en zien de 
modellen er grover uit dan hun voorgangers. Een leuk en opvallend detail is dat 
de ring in deze serie met echt werkende pillars en engine screws aan de kast 
bevestigd is. Dit geeft de 48mm grote horloges een nóg ruigere en stoerdere 
uitstraling.

‘Apex’ Canteen Style
Om het feest compleet te maken introduceert TW Steel ook nog eens een zeer 
speciale limited edition. De link met de racewereld en TW Steel mag bekend 
zijn. De Swiss made ‘Apex’ Canteen Style is de ultieme bekroning van deze bij-
zondere samenwerking en maakt de term limited edition zeker waar, want het 
model heeft een oplage van tweehonderd stuks. De apex is trouwens het punt 
waar de ideale rij-lijn de binnenkant van de bocht raakt en vandaar de naam. 
Natuurlijk heeft TW Steel de limited edition zo volledig mogelijk uitgerust.

Naast het feit dat de Apex Canteen Style Swiss made is, huist er in de horlo-
gekast ook nog eens een ETA 7750 Valjoux Chronograph automatisch uurwerk 
en is er gekozen om saffier glas te gebruiken. Het herkenbare uitgesproken 
design van TW Steel komt natuurlijk terug in de ‘Apex’ Canteen Style. De kast is 
vervaardigd van hoogwaardig staal en de bezel is gehamerd voor een speciaal 
effect. De band is van krokodillenleer en het model is honderd meter wateraf-
stotend. Het oog voor detail maakt deze limited edition zo bijzonder.

Naast de tweehonderd ‘gewone’ Apex limited editions, is er een heel bijzonder 
horloge uitgevoerd met diamanten. Dit ‘Anniversary’ model is voorzien van 
120 1.1 mm en 267 1.5 mm VVS daimanten op zowel de bezel als de kast en 
in totaal is er voor 4.669 karaat aan diamant terug te vinden op dit horloge. 
Ook op de wijzerplaat zijn twee diamanten terug te vinden, waar normaal de 
‘dots’ van het TW Steel logo staan. Een ultiem statement piece.

Gouden decennium
2015 is nog niet voorbij, dus we mogen wellicht nog meer van TW Steel ver-
wachten. In ieder geval hebben ze ons de afgelopen tien jaar verblijd met vele 
iconische modellen en juweliers hebben optimaal kunnen profiteren van de 
ongekende populariteit van het Nederlandse horlogemerk. Binnen het eigen 
segment is er geen enkel merk dat zo’n groei heeft gerealiseerd in de afgelopen 
tien jaar als TW Steel. Vasthoudend aan de iconen waarmee TW Steel groot is 
geworden, kan het zo maar zijn dat de komende tien jaar misschien ook wel de 
geschiedenisboeken in gaat als het gouden decennium van TW Steel.

Meer informatie: TimeDistrict.com
Tel. 0299-425112, www.twsteel.com, www.timedistrict.com, J&W-stand: C.322
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‘Apex’ Canteen Style

TW Steel introduceert ‘Next 

Generation’ collecties om 

tienjarig jubileum te vieren

http://timedistrict.com/
http://www.twsteel.com/
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N I E U W S

“We willen elkaar graag aanbevelen, want we zijn er zeker van dat juweliers 
en goudsmeden kunnen profiteren van de krachtenbundeling van deze twee 
innovatieve bedrijven”, zegt managing director Florian Henkel van Clarity & 
Success. 

Duitse markt
Het Nederlandse WSB is natuurlijk geen onbekende in de juweliersbranche 
en daarbij een van de meest toonaangevende internationale bedrijven op het 
gebied van commercieel retail design en winkelinrichting. De Nederlandse 
winkelontwerper zet reeds vele jaren wereldwijde trends als het gaat om suc-
cesvolle retail concepten. WSB is daarnaast zeer actief op de Duitse markt, 
mede dankzij Duitstalige medewerkers op de klantenservice. 

Op elk gebied zijn er specialisten beschikbaar zoals architecten, bouwkundig 
tekenaars, project managers, timmerlieden, schilders en installateurs. Alles 
komt voort uit een enkele bron, zoals het concept van de strategie,  het ont-
werp, de concrete planning tot en met de realisatie op de site.

“WSB creëert met zijn grote ideeën de beste voorwaarden voor de ultieme 
winkelervaring. En wij van Clarity & Success bieden bijpassende POS-systemen 
en innovatieve hardware, maar ook Mobile Apps en een krachtige Enterprise 
Resource Planning.”

Hoe goed beide partijen bij elkaar passen, werd reeds erkend door de zeventig 
leden van de Nederlandse Goud en Zilver Federatie, die tijdens een bezoek aan 
WSB getuige waren van een presentatie van Clarity & Success.

Actie
Voor wie momenteel speelt met het idee om zijn bedrijf door WSB te laten 
herinrichten, moet zeker even opletten: elke nieuwe WSB-klant ontvangt name-
lijk vanaf heden een gratis POS-systeem inclusief voorraadbeheersoftware van 
Clarity & Success ter waarde van maar liefst € 3.000,-. Een mooie start van een 
geweldige samenwerking.

Najaarsbeurs
Clarity & Success is tijdens de Jewels & Watches Najaarsbeurs aanwezig op 
de stand van IBB. Speciaal voor bezoekers van die beurs heeft het bedrijf een 
mooie actie. Tijdens de Najaarsbeurs biedt Clarity & Success een compleet 
hardware en software pakket aan voor €3.990,-. Dit aanbod bestaat uit het 
nieuwste  Sango Touch POS-systeem, de bronzen software-module, een label-
printer en als klap op de vuurpijl krijgt uw personeel een groepstraining op het 
hoofdkantoor van Clarity & Success in Halle.

Meer informatie: 

Clarity & Success Software GmbH
Tel. + 49 (0)5201 6627 7200
www.clarity-success.com

Het was al een feit, maar nu treden beide partijen ook echt naar buiten toe 
als partners: Clarity & Success en WSB zijn een intensieve samenwerking 
aangegaan. De combinatie van deze bedrijven is veelbelovend, alleen al 
omdat Clarity & Success en WSB te boek staan als vooruitstrevende specia-
listen binnen hun eigen vakgebied. Clarity & Success en Nederlands meest 
succesvolle retail designer werken al samen sinds de Inhorgenta 2015.

Clarity & Succes en WSB gaan samenwerking aan

D E  J U W E L I E R  N R  4  2 0 1 514

http://www.clarity-success.com/




B E U R S A A N K O N D I G I N G

Bijorhca Paris is een beurs waar alle inkopers een compleet aanbod kunnen 
ontdekken, ingedeeld in vier sectoren: 

• Cream by Bijorhca met een selectie van veertig geraffineerde merken
• Fantasie sieraden, couture en mode-accessoires 
• Waardevolle juwelen, goud, juwelen, zilver, vermeil, staal en horloges
• Elements, fournituren voor sieraden, technische industrie, 
 verzekeringen en beveiliging

Actuele trends 
Zoals tijdens elke beurseditie, nodigt Bijorhca Paris alle bezoekers uit een 
unieke ervaring te beleven dankzij twee bijzondere trendforums, gecreëerd 
door de stylist Elizabeth Leriche en gerealiseerd met sieraden van exposanten:
• De Fashion Trends, voor het ontdekken van  de laatste trends voor 
 Fantasie Sieraden 
• De Precious Gallery, met een presentatie van de allermooiste 
 Waardevolle Sieraden

Sectoren
Sector voor Fantasie Sieraden: Ciclon (Spanje), Carolina Curado Jewellery 
(Portugal), Dyrberg/Kern (Denemarken), Diana’s (Kroatië), Rosa Mendez 
(Spanje), Polina Firenze (Italië), Carlo Zini (Italië), Philippe Ferrandis (Frankrijk), 
Metal Pointus (Frankrijk), Uno de 50 (Frankrijk), Ruby Feathers (Frankrijk), Les 
Interchangeables (Frankrijk), Christelle dit Christensen (Frankrijk), Victorian 
Rehab (Frankrijk), Luma Jewels (Frankrijk).
 

Sector voor Waardevolle Sieraden:  Kiyoko Hosoda (Italië), Byczewski Design 
(Polen), Cedille (Frankrijk), Dolphins & Sharks (Frankrijk), My First Diamond, 
Inês Telles Jewelry (Portugal), Chris Alexxa (België), Bergue and Co (Portugal), 
Marcin Zaremski (Polen), Kurshuni (Turkije), Kiss the Frog Studio (Grèce), 
Porchet (Frankrijk), Groupe LP (Frankrijk), Groupe GL (Frankrijk), Dorjaï 
(Frankrijk), Elise Tsikis Paris (Frankrijk).

Secteur Montres: Ice Watch (België), ZRC (Frankrijk), Xme (Frankrijk), Déjà vu 
Design (Duitsland), S.T.A.M.P.S. (Frankrijk), Bill’s Watches (Zwitserland), Akteo 
(Frankrijk).

Sector Elements: Capala Built (Spanje), Bates (Zwitserland), Amelia Gonzalez 
(Spanje), Don Cuentas (Spanje), Jardin secret (Madagascar), Espace du Bijou 
Grimaldi (Frankrijk), Dufaud Assurances (Frankrijk), Verspieren (Frankrijk), BLR 
concept (Frankrijk), Gravograph (Frankrijk).

Informatie en contact in Nederland
Op www.bijorhca.com kunnen bezoekers terecht voor de voorbereiding van 
hun beursbezoek, de aanvraag van toegangsbadges het programmaoverzicht 
en de exposantenlijst. In Nederland wordt de Bijorhca Paris vertegenwoordigd 
door Promosalons Nederland (tel: 020-4620020, email: info@promosalons.
nl). Hier kunnen geïnteresseerden terecht voor al hun vragen met betrekking 
tot bezoek aan de beurs. 

De vakbeurs Bijorhca Paris is hét trefpunt 
voor alle professionals uit sector sieraden, 
horloges en aanverwante industrie en vindt 
dit jaar weer plaats van 4 tot en met 7 sep-
tember 2015 in hal 5 van het beurscomplex 
Paris Porte de Versailles. Ruim 550 exposan-
ten en merken, waarvan 50% internationaal, 
afkomstig uit meer dan dertig landen pre-
senteren hun collecties aan ongeveer 15.000 
inkopers, waarvan 35% internationaal uit 
honderd verschillende landen. Bijorhca Paris 

vindt tegelijkertijd en op dezelfde locatie plaats als de vakbeurs voor con-
fectiemode Who’s Next.

Bijorhca Paris maakt zich op voor groot aantal bezoekers
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Pas Diamonds b.v. werd opgericht door Henk en Rietje Pas, de ouders van 
Anita en Marcel. Beiden kwamen uit families die al generaties lang in de dia-
mantindustrie werkten. Na een diamantslijperij op de Singel in Amsterdam, 
startten zij in 1975 vanuit huis de groothandel Pas Diamonds b.v. en verhuis-
den vervolgens naar de Diamantbeurs aan het Weesperplein. Later verplaatste 
de Diamantbeurs naar de Hogehilweg 14, waar Pas Diamonds nog steeds 
gevestigd is. Tegenwoordig beslaan zij hier bijna de gehele derde etage, waar 
zij in vitrines het grootste deel van de collectie kunnen laten zien aan juwe-
liers. “Een grote, diverse voorraad en dus snelle levertijd is erg belangrijk voor 
de juweliers. De collectie varieert van commerciële modellen met beginprijzen 
tot meer exclusieve en duurdere items. Hiermee differentiëren wij ons van 
onze concurrentie”, aldus Anita Pas. Juweliers die liever vanuit eigen winkel 
inkopen, kunnen worden bezocht door Pas Diamonds’ vertegenwoordiger Bert 
Schapendonk, voorheen 25 jaar werkzaam voor Houtman. 

Na het wegvallen van diverse groothandels levert Pas Diamonds nu de originele 
modellen van de voorheen goed lopende lijnen van Diamonde en Jeunesse. 
Dit laatste merk voeren zij onder de naam ‘Passione’, met mooie bijpassende 
display, verpakkingen en certificaten. Ook de Memoire-ringen inclusief groei-
systeem hebben zij nu succesvol in hun collectie opgenomen. 

Team
Pas Diamonds bestaat naast de directie al vele jaren uit een vast team van 
Raoul van der Mei (verkoop), Leon Bakker (goudsmid/diamantzetter) en 
Marianne Helms (goudsmid). De afgelopen jaren is dit team uitgebreid met 
Daan Pas (zoon Marcel) en Nikki de Jong (dochter Anita), die binnen hun 
familie al de zesde generatie vormen die in de diamant werkzaam is. Daan 
Pas behaalde zijn diploma voor Certified Diamond Grader (HRD, Antwerpen) 
en kan zichzelf sinds kort ook Graduate Gemologist noemen (GIA, Californië). 
Nikki is sinds januari werkzaam bij Pas Diamonds, na het behalen van haar 
Bachelor- en Masterdiploma in Corporate Communication aan de Universiteit 
van Amsterdam. Al sinds jongs af aan reisde zij met haar moeder naar buiten-
landse beurzen voor de inkoop van de nieuwe collecties. Beiden met eigen 
specialisatie, willen Daan en Nikki het bedrijf mee laten evolueren met de tijd 
en de veranderende wensen van de juweliers en hun consumenten. Zo zagen 
zij onder andere het belang van een wekelijkse nieuwsbrief voor juweliers en 
lanceren zij eind dit jaar de vernieuwde website, waar juweliers gemakkelijker 
bestellingen kunnen plaatsen. 

Jubileum-ring
Ter ere van haar veertigjarig jubileum brengt Pas Diamonds een speciale 
limited edition ring uit, die juweliers speciaal met de feestdagen in de winkel 
kunnen aanbieden. Deze prachtige solitair met zijstenen heeft exact 0.40 
Crt aan briljant en wordt aangeboden voor een geweldige jubileumprijs (van 

€ 3.325,- voor slechts €1.995,- winkelverkoopprijs). Deze jubileum-ring 
wordt inclusief een zeer luxe houten juwelendoos én bijpassend cer-

tificaat geleverd en is beschikbaar in een gelimiteerde en genum-
merde oplage van slechts honderd stuks. 

Voor aanvullende informatie:

Pas Diamonds b.v.
Tel. 020-6960146

www.pasdiamonds.nl

Pas Diamonds viert dit jaar haar veertigjarig jubileum. In de afgelopen vier 
decennia is Pas Diamonds uitgegroeid tot een van de grootste groothandels 
in gouden en diamanten juwelen in Nederland. “Wij zijn altijd een stabiele 
en betrouwbare partner geweest”, aldus de directie - bestaande uit broer 
en zus Marcel en Anita Pas – over één van de belangrijkste redenen dat zij 
na zoveel jaren nog steeds zo succesvol zijn. 

Veertig jaar Pas Diamonds b.v. 

http://www.pasdiamonds.nl/


Daniel Wellington
WD



De Najaarsbeurs met het thema ‘Passion’ brengt je verder: je doet er 

waardevolle contacten op, koopt er direct in en ziet er de laatste 

trends. Wie passie heeft voor juwelen en horloges, kiest voor 

Trade Mart | Jewels & Watches. De beste leveranciers 

hebben hun showroom bij dit exclusieve juwelierscentrum. 

NAJAARSBEURS
THEMA: PASSION
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JEWELS & 
WATCHES

#trademart
trademart.nl

http://trademart.nl/


najaarsbeurs

D N A

J & W - S T A N D :  D . 4 0 3
C A S I O

J & W - S T A N D :  B . 2 1 4
M E L A N O

J & W - S T A N D :  C . 3 3 2

G I O V A N N I  R A S P I N I

J & W - S T A N D :  B . 2 2 4

SPECIAL
JEWELS & WATCHES

P.19 T/M 85



J E W E L S  &  W A T C H E S  N A J A A R S B E U R S

Naast de vaste exposanten zijn er weer een groot aantal gastexposanten op de 
Plaza Jewels & Watches aanwezig, waar dit najaar bijvoorbeeld Ernstes Design, 
eNGi collections, Super Stylish, TOV Essentials en Monzario hun opwachting 
maken. Er is weer meer dan genoeg te ontdekken tijdens de Najaarsbeurs. 
Hieronder vindt u alvast een aantal nieuwtjes.

Esprit
Tijdens de aankomende Najaarsbeurs zal Beach Time International de Fall/
Winter ’15 collectie van Esprit presenteren. Een collectie die naadloos aansluit 
op de kernwaarden van Esprit: naturel, positief en puur. De collectie is verdeeld 
in drie segmenten; Essentials, Fashion en Glamour. Ook zal de focus voor het 
najaar voor een groot deel op de sieraden komen te liggen. 

Mondaine
De allereerste Swiss-made smartwatch wordt geïntroduceerd door het iconi-
sche horlogemerk Mondaine. Sinds de lancering van het Mondaine/SBB Swiss 

Railways Watch in 1986, is Mondaine synoniem aan Zwitserland, en met name 
de Zwitserse horloges. Door het gebruik van iconische Zwitserse emblemen, 
zoals de Zwitserse stationsklok en het Helvetica® lettertype, is Mondaine onlos-
makelijk verbonden met het Alpenland. 

Blue Distribution
Blu Distribution verrast wéér met een nieuw merk: Pierre Lannier is opgeno-
men in het reeds brede assortiment. Pierre Lannier is één van de jongste horlo-
gemerken in Frankrijk. Sinds de oprichting in 1977 heeft het merk zich ontpopt 
als fashion brand door zich consequent aan te passen aan verschillende trends. 
Pierre Lannier biedt verschillende modellen en stijlen aan en staat voor een 
hoge kwaliteit.

Daniel Vior
Dit najaar is er ook bij Daniel Vior – Barcelona weer veel nieuws te zien. Zo 
komen er zes bestaande sets in een nieuwe kleur en zijn er weer zes totaal 
nieuwe sets ontworpen door Daniel Vior. De primeur van de nieuwe collectie 
is tijdens de Najaarsbeurs. 

Voor meer informatie: www.trademart.nl 

Jewels & Watches Najaarsbeurs

in het teken van passie en nieuwe collecties

Van zondag 30 augustus tot en met dinsdag 1 september is het weer tijd voor 
de Jewels & Watches Najaarsbeurs. Vaste standhouders en gastexposanten bie-
den ook deze editie weer hun nieuwste collecties en producten aan. En dat er 
veel te zien en te beleven is tijdens de Najaarsbeurs leest u in het vervolg van 
deze uitgave, maar eerst geven wij u een summier overzicht van wat u mag 
verwachten op de Jewels & Watches-etage.

Lijst van gastexposanten Jewels & Watches Najaarsbeurs 

die bij het ter perse gaan van vaktijdschrift De Juwelier 

bekend waren.

Stand   Exposant

A1   Monzario    
A3   Ernest Design MCM Diffusion
B2   Jéh Collection
B3    Chris Alexxa
B5   TOV Essentials 
C1   Xen
C2   Kado Design
C3   MILOR S.P.A.
D1   Johnny Loco Watches  
D3   Jewels & Watches Info
D5   The Rubz
E1   Grace Jewelry
E2   eNGi Collections
E3   Maxmiliane Luxury Group
E4   Super Stylish / F.I.N.E.
E5   Escape Watches  
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Deelnemerslijst Jewels & Watches Najaarsbeurs

Etage Stand Bedrijfsnaam

1 A.111 Fromanteel Watches
1 A.115 Citizen Watch
1 A.121 L. Kasius Sieraden B.V.
1 A.133 Bruno Söhnle
1 A.135 Festina Lotus België 
1 A.137 Sanjoya
1 A.141 G. Van Leeuwen
1 A.146 Studex Benelux 
1 A.147 Vroemen Trading
1 A.148 Aumentum
1 A.149 Daniel Vior/Martijn Frank Agenturen
1 A.152 Bene-Lux Jewels
1 A.155 Wilhelm & Kling B.V.
1 A.157 WaarborgHolland
1 A.159 byR&C & Dji Dji Fine Jewelry
1 A.160 Miss Spring byDjiDji
1 A.162 Tamaris / JewelTime Fashion
1 B.211 L. Kasius Sieraden B.V.
1 B.214 Casio Benelux
1 B.224 Blu Distribution
1 B.232 Treseco
1 B.233 Fossil Europe B.V.
1 B.245 Montebi Group/Orfac
1 B.247 Ove Jewellery
1 B.251 KYBOE!/Watch4us 
1 B.255 Danner Design B.V.
1 B.262 Paul Simons Watches & Design
1 C.300 Ron Offenbach Jewels
1 C.304 S.G.S. Fabriek B.V./Fjory
1 C.305 PDA Group
1 C.306 Van Steyn B.V.
1 C.308 Impona
1 C.315 Eijsink Afrekensystemen B.V.
1 C.316 R.D.G. Watches & Jewels/Facet
1 C.318 Friederichs B.V.
1 C.320 Zilverstad
1 C.321 TMH Watches & Jewellery
1 C.322 TimeDistrict.com 
1 C.332 MelanO BV
1 C.333 IBB/Bering Time/Clarity & Success
1 C.346 Xavier Victoriano
1 C.348 Christina Design London
1 C.352 Diamonds by FMG
1 C.364 Paul Simons Watches & Design
1 D.401 Casa Collection B.V.
1 D.403 Fashion Partners/DNa
1 D.404 Drijfhout
1 D.405 All Q B.V.
1 D.407 Drijfhout
1 D.409 Drijfhout
1 D.410 Federatie Goud en Zilver
1 D.416 H.O.T./ Just Franky
1 D.421 Sif Jakobs
1 D.427 Boltjes & Boltjes 
1 D.432 Polidor B.V.
1 D.435 De Koning van Buul V.O.F.
1 D.437 VendouX
1 D.438 S!LK Jewellery
1 D.441 S!LK Jewellery
1 D.444 S. Weisz B.V.
1 D.447 S. Weisz B.V.
1 D.448 S. Weisz B.V
1 D.451 S. Weisz B.V.
1 D.453 C. Bos en Zoon B.V.
1 D.461 Lückerath B.V.

Traverse
Entree
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Dit seizoen lanceert Esprit een collectie van colliers met sterrenbeelden. Het 
perfecte cadeau voor elke gelegenheid. Elk sterrenbeeld heeft een unieke han-
ger. De met 18 karaats rosé-vergulde colliers hebben een modern ontwerp, 
waarbij de combinatie van zirkonia en rosé jong, fris en fijn gedetailleerd is. 

Voor meer informatie: Beach Time International
Tel. 075-6707075, www.beachtime.nl, J&W-stand: C.305

De najaarscollecties zijn al weer massaal bekend gemaakt via allerlei media 
en in deze uitgave van De Juwelier ontdekt u ook al een groot aantal novi-
teiten. Tijdens de Najaarsbeurs zijn alle producten natuurlijk met eigen 
ogen te bewonderen, maar wij geven alvast een voorproefje van al het 
moois van onder meer Esprit.

Modern en met de magie van de maan: ‘Zodiac signs’

De serie 1167 bestaat uit chique horloges die allemaal, behalve de grijze PVD-modellen, een parelmoeren wijzerplaat heb-
ben. De kasten (32 mm) zijn van edelstaal en hebben een Milanaise band. Prijzen variëren van €129,- tot €149,-. Serie 1169 
is eveneens opgebouwd uit chique damesmodellen met een edelstalen kast (32,5 mm) en Milanaise band. De lunette van 
deze serie is van zwart keramiek en subtiel voorzien van 18 facetten. Prijzen variëren van €129,- tot €149,-. Voor mannen 
is er de nieuwe serie 1118. Chique en zeer platte modellen met een 40 mm kast en een kalfslederen band. De prijs: €149,-.

Voor meer informatie: S. Weisz Uurwerken, Tel. 020-6794633
www.weisz.nl, www.danishdesign.com, J&W-stand: D.444 t/m D.451

Danish Design lanceert dit najaar een flink aantal nieuwe modellen en series voor zowel dames als heren. Eind septem-
ber worden twee nieuwe damesseries verwacht.

Danish Design vernieuwt zich

Het zijn vooral de natuurlijke materialen die momenteel populair zijn bij MY 
iMenso. De enorme combinatiemogelijkheden en het persoonlijke karakter 
zijn de kracht van het merk, zo wordt vaak gezegd. MY iMenso introduceert 

daarnaast vijf mooie matching armbandjes in de uitvoeringen witte jade, onyx, 
turquoise, mixed earth colours en mixed turquoise colours. De armbandjes 
completeren een persoonlijk gekozen sieraden door ze naast een andere arm-
band of horloge te gebruiken. 

Meer informatie: 
Bene-Lux Jewels
Tel. + 31 (0)85 8880599 & +32 (0)89 656115
www.myimenso.com
J&W-stand: A.152

MY iMenso gaat zomers de winter in. Dit voorjaar introduceerde MY 
iMenso onder meer de populaire Flora series. Dit zijn gedroogde miniatuur 
bloemen uit Mexico, die speciaal worden geconserveerd om zo tot een 
mooie insignia te worden ingekapseld in kunsthars. Deze Flora serie wordt 
nu ook geïntroduceerd in de 24mm serie. Door de veelzijdigheid van het 
kleurenpallet is deze serie ook in de winter een lust voor het oog. 

Natuurlijke materialen zijn populair bij MY iMenso

http://www.beachtime.nl/
http://www.weisz.nl/
http://www.danishdesign.com/
http://www.myimenso.com/
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Het duidelijke ronde model met licht toelopende band van de LadyChic creëert 
een elegante en vrouwelijke uitstraling. De prachtige paarlemoeren wijzer-
plaat, met golfvormig guilloché decoratie en roségouden cijfer aanduidingen, 
biedt een mooi contrast met de zuiverheid van de kast. De eveneens roségou-
den wijzers bevatten een lichtgevend element waardoor het horloge ook in het 
donker afleesbaar is. 

Het roségouden model biedt een subtiele mix van soberheid en glamour voor 
iedere modebewuste vrouw. De diepblauwe tussenschakels, lunette en wijzer-
plaat maken dit tot een bijzonder elegant model die een ieder zal opvallen.

Het bicolor model heeft dezelfde details als de rosé met blauwe variant. De 
roségouden lunette, tussenschakels, wijzers en cijfer aanduiding combineren 
perfect met de lichte stalen kleur. De witte paarlemoeren wijzerplaat geeft dit 
model een lieflijke en vrouwelijke uitstraling. Beide modellen bevatten een 
volledig in Zwitserland geproduceerd precisie uurwerk.

Voor meer informatie: IBB Amsterdam
Tel. 020-3428080, www.ibbamsterdam.nl, J&W-stand: C.333

Het horloge is direct herkenbaar door de opvallende gekleurde lunette en 
oversized minuten aanwijzing voor optimale leesbaarheid onder water. De 
Extreme Diver 300 biedt alle benodigde functies voor een veilige duik. Dit 
horloge is ontworpen om de meest extreme omstandigheden, die een profes-
sioneel duiker zou kunnen tegenkomen, te doorstaan. De aluminium unidirec-
tionele lunette draait enkel linksom. Met deze ‘fail-safe’ functie kan het aantal 
verstreken minuten nooit per ongeluk afnemen, waardoor de duiker nooit in 
tijdsnood zal komen. De minuten markeringen en indexen zijn voorzien van 
Superluminova coating en steken perfect af tegen de matte zwarte wijzerplaat. 
Daarnaast zijn de wijzers extra groot zodat het horloge ook bij slecht zicht 
perfect afleesbaar is. 

Het AL-372 Swiss High Precisie Quartz Chronograaf uurwerk is voorzien van 
een 30 en 10 uur chronograaf counter en de batterij heeft een 

minimale levensduur van 48 maanden. De 44mm sta-
len kast met krasbestendig saffierglas en water-

bestendige leren band zijn kenmerken die 
overeenkomen met de eisen van zowel 

professionele duikers als dagelijkse 
gebruikers van een horloge.

Voor meer informatie: 

IBB Amsterdam
Tel. 020-3428080
www.ibbamsterdam.nl
J&W-stand: C.333 

De LadyChic is de nieuwe Swiss Movement damesserie van Gc. Deze 
collectie combineert alle karakteristieke elementen van het merk, zoals 
de T-bar bevestiging, een kwalitatief uurwerk en elegante details met een 
fashionable touch. De nieuwe serie is verkrijgbaar in roségoud met diep 
blauw, voor een glamoureuze look en bicolor zilver rosé voor een licht 
zomers gevoel. Deze collectie is de verpersoonlijking van de hedendaagse 
vrouwelijke chic.

Het duikhorloge van Alpina, de in 1960 ontworpen Seastrong ‘10’, was in 
staat om al een diepte van tweehonderd meter te bereiken. In 2015 ont-
hult Alpina de Seastrong Diver 300 Chronograph Big Date. Een zeer goed 
afleesbaar professioneel duikhorloge dat waterbestendig is tot een diepte 
van maar liefst driehonderd meter. 

De nieuwe Gc LadyChic 

Alpina Seastrong Diver 300 Chronograph Big Date

D E  J U W E L I E R  N R  4  2 0 1 5 27

http://www.ibbamsterdam.nl/
http://www.ibbamsterdam.nl/


D E  J U W E L I E R  N R  4  2 0 1 528

Keienbergweg 12, 1101 GB Amsterdam

Tel.: +31 (0)20 564 8 520

Fax: +31 (0)20 564 8 544

info@drijfhoutnl.com

www.drijfhoutnl.com
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De Hedonist moet het gevoel van ‘leven in het moment’ overdragen en de 
schoonheid van het moment laten zien. Dit doet het horloge mede door mid-
del van zijn simpele, minimalistische uiterlijk. Het is een dun, elegant model 
voor de zelfbewuste man. De behuizing van gepolijst roestvrij staal met glazen 
achterkant en de heldere zilver-opaalachtige of antracieten wijzerplaat com-
bineren elegantie en functionaliteit in één horloge. De klassieke wijzers, de 
nummers en indices met reliëf en de geschroefde wijzerplaat met doorsnede 
van vier centimeter staan in perfecte harmonie met elkaar en zorgen voor een 
jaren ’30-look. De mechaniek is echter compleet modern, met het automati-
sche Zwitserse ETA 2895-2-uurwerk. 

Muzikaal
Een goed orkest valt op door de liefde voor de kleinste details en de samen-
werking van alle onderdelen van het geheel. De Fortis Orchestra ook. In dit 
horloge vormen zachte ronde vormen een harmonieus ensemble met rechte 
hoeken. Een paar opvallende details zijn de koepelachtige wijzerplaat en saf-
fierkristallen horlogeglas, de druppelvormige aansluitingen aan de horlogeband 
en de nieuwe kroon. Samen met de roségouden indices en wijzers zorgen 
deze voor een klassiek en elegant geheel. Ook dit horloge doet terugdenken 
aan de jaren ’30 en ’40 maar is niettemin voorzien van de modernste techniek. 
Zowel de doorsnede van de geschroefde behuizing met glazen achterkant en 
de mogelijke kleuren van de wijzerplaat als het uurwerk is hetzelfde als bij de 

Hedonist. Daarnaast is de behuizing 
waterdicht tot vijf atmosfeer. De 
behuizing is van roestvrij staal of 
van roségoud.

Vlaggenschip
De Tycoon biedt momenteel het 
beste wat Fortis te bieden heeft. 
Zwitsers vakmanschap en preten-
tieloos, elegant design ontmoeten 
elkaar in dit horloge. De behui-
zing is dun maar toch opvallend 
door de twee gebruikte tinten en 
demonstreert dat elegantie en func-
tionaliteit goed samen kunnen gaan. 
Het koepelvormige kristal en wij-
zerplaat staan in perfecte harmonie 
met de metalen wijzers in roségoud 
en blauw. Het geeft het horloge, dat 
een doorsnede van 41 millimeter 
heeft, zijn zelfverzekerde en stijl-
volle uiterlijk. Net als de andere 
twee horloges heeft de Tycoon een glazen achterkant die zicht biedt op het 
hart van het horloge. Hier tikt het automatische Zwitserse DD 2020-uurwerk. 
De tycoon is verkrijgbaar in twee versies: als chronograaf en als model met drie 
wijzers. Beide versies zijn te voorzien van een zilver-opaalachtige of antracie-
ten wijzerplaat.

Voor condities en verkoopinformatie: TMH Watches & Jewellery
Tel. 024-6417611, www.takemehome.nl, J&W-stand: C.321

TakeMeHome (TMH) Watches & Jewellery heeft sinds vorig jaar de distri-
butierechten van het Zwitserse horlogemerk Fortis in handen en dat wil het 
bedrijf laten weten ook. “Voor Fortis bieden wij de hoogste marge in de 
markt op Zwitserse horloges, namelijk 2.4”, zo citeren wij Niko Fragkos van 
TMH. Alleen dat moet al genoeg reden zijn om eens te kijken naar de moge-
lijkheden, maar dat is de nieuwe collectie zeer zeker ook. Onder de naam 
‘Terrestis Collection 2015’ lanceert Fortis drie nieuwe horlogemodellen met 
een verschillende insteek. Voor de levensgenieters is er de Hedonist, terwijl 
de Orchestra de harmonie en het oog voor detail van een echt orkest weer-
spiegelt en het nieuwe vlaggenschip van Fortis luistert naar de naam Tycoon.

“Voor Fortis bieden wij de hoogste marge 

in de markt op Zwitserse horloges”

Tycoon

Hedonist

D E  J U W E L I E R  N R  4  2 0 1 5 29

Orchestra

J E W E L S  &  W A T C H E S  N A J A A R S B E U R S

http://www.takemehome.nl/


Neemt u vast  

een kijkje: 

talk-about-

tendence.com

Ontdek de internationale primeurs 

rondom het thema wonen en 
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info@messefrankfurt.nl    Tel. +31 (0) 70 262 90 71 

Online reparatie-registratie software en 
reparatie dienstverlening

Meer tijd en
minder kosten!

Meer weten? Neem contact met ons op. 
Een vrijblijvende proefplaatsing van drie 
maanden is zo geregeld!

Telefoon: 0229-700204    -    E-mail: info@fixlogic.nl

www.fixlogic.nl

Fixlogic verzorgt graag al uw reparaties aan horloges en 
sieraden. Snel en vakkundig. Daarmee kunnen we u veel 
gedoe uit handen nemen. Maar behalve kostbare tijd, levert 
u dat nog veel meer op:

  U kunt GRATIS gebruik maken van onze online  
reparatie-registratie software en printer.

  Doorstuurservice voor uw garantieafhandelingen,  
naar alle leveranciers, voor slechts € 2,- per geval.

  U verzendt uw reparaties slechts één keer per week.  
Dat scheelt per jaar 600-1200 euro portokosten.

  Wij rekenen bovendien geen verzendkosten voor 
de retouren naar uw winkel en u betaalt na een 
afgewezen prijsopgave geen onderzoekskosten.

  Wekelijkse veilige bakwisselservice voor maar  
€ 40,- per maand.

http://tendence.com/
mailto:info@messefrankfurt.nl
mailto:info@fixlogic.nl
http://www.fixlogic.nl/
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Allereerst spraken wij dus met René Migchelsen om te vragen naar de kenmer-
kende aspecten van MY iMenso. “Dat MY iMenso nu zo belangrijk is geworden 
in de Nederlandse markt is het gevolg van een goed doordacht marketing-
concept waarbij de consument vooral wordt aangesproken op trend, kwaliteit 
en duurzaamheid verpakt in een hedendaags jasje. Zo is de gehele collectie 
gemaakt van 925 zilver en natuurlijke stenen en zijn de prijzen gewoon 

heel scherp. De innovatiedrang van MY 
iMenso spreekt boekdelen. De vele series 
die MY iMenso ontwikkeld heeft, weten 
de consument en de juwelier elke keer 
weer te boeien, waardoor je echt ziet dat  
de consument helemaal voor MY iMenso 
gaat. Het merk biedt dan ook alle moge-
lijke facetten van de sieradenbranche: 
colliers en medaillons, armbanden, rin-
gen, oorbellen en horloges die allemaal 
gepersonaliseerd kunnen worden. Dat 
alles met strategische marketingcampag-
nes, zoals vele tv-spots, online campag-
nes en magazine-advertenties hebben 
het merk bij de consument de nodige 
bekendheid gegeven.”

Waarom kiest men voor MY iMenso?
Het klinkt inderdaad mooi, maar wat zeggen de ervaringsdeskundigen over MY 
iMenso? Wij benaderden vier juweliers (Broekhuis Juwelier, Juwelier Ben de 
Haan, Juwelier Van der Zwart en Juwelier Schrauwen) in het land die werken 
met het allround sieradenmerk om hen te vragen wat MY iMenso nu zo uniek 
maakt? Dick Broekhuis van Broekhuis Juwelier in Steenbergen werkt sinds 
februari 2013 met MY iMenso en de voornaamste reden om voor MY iMenso 
te kiezen is de kwaliteit en de diversiteit in het aanbod, zo horen wij. “Wij 
hebben gekozen voor MY iMenso vanwege de kwaliteit die door de ontwik-
kelaars is gekozen voor dit marktsegment. Na een gedegen onderzoek naar de 
wensen van onze klanten bleek dat zij geen prijs stelden op de varianten met 
veelal onedele materialen. De mensen achter MY iMenso hebben vanaf dag 

één gekozen om de sieraden uit te voeren in echt zilver. Een keuze waar we 
als juweliers blij mee zijn en waardoor we de service kunnen bieden waarop 
onze klanten recht hebben. Daarnaast werd ons door de accountmanager 
duidelijk gemaakt dat de mensen achter MY iMenso veel tijd en geld steken in 
de doorontwikkeling van het product en dat ze open staan voor wensen uit de 
markt. Iets dat veel leveranciers van de zogenaamde spaarsystemen niet willen 
of eenvoudigweg niet kunnen verwezenlijken door de opgelegde strategie van 
bovenaf.”

Ook Juwelier Ben de Haan uit het Noord-Hollandse Blokker vroegen we naar 
de keuze voor MY iMenso. “We werken sinds mei 2011 met MY iMenso en de 
keuze voor het merk kwam door onze goede ervaring met andere systemen van 
Bene-Lux Jewels. Daarnaast kwamen er bij ons in de winkel regelmatig klanten 
met wisselmunten die van andere merken waren en elders gekocht bleken te 
zijn, waar de kwaliteit gewoon niet toereikend was. Over MY iMenso waren 
we meteen laaiend enthousiast.” 

Het blijkt dat de hoogwaardigheid van de sieraden een onderscheidend aspect 
is van MY iMenso. Ook Juwelier Schrauwen uit Zundert – sinds het voorjaar 
van 2011 dealer van MY iMenso – geeft aan dat kwaliteit uiteindelijk de door-
slag gaf om te starten. Mireille Schrauwen: “We hebben eerst alle merken goed 
vergeleken. De keuze voor ons om voor dit kwaliteitsproduct te kiezen was 
gemakkelijk, want mensen uit de branche zitten hierachter, die weten waar ze 
over praten en die gaan voor kwaliteit. Tevens staat men open voor ideeën van 
klanten en alles is gemaakt van echt zilver. Dit maakt het een echt juweliers-
waardig product.”

MY iMenso heeft zich in een paar jaar tijd tot één van de grotere sieraden-
merken van Nederland ontpopt. Nederland heeft natuurlijk de muntentrend 
gehad waar ook MY iMenso haar voordeel van heeft gehad,  maar gelijktijdig 
heeft het merk zich vanaf dag één ook daar direct van gedistantieerd. “MY 
iMenso heeft altijd getracht met een duurzame en afwijkende collectie te 
komen ten opzichte van de collega’s”, aldus René Migchelsen van Bene-Lux 
Jewels. “Nu horen wij vaak dat MY iMenso ‘uit de mode’ zou zijn, omdat de 
muntentrend niet meer op haar hoogtepunt is. Dat eerste is onzin, want MY 
iMenso is veel meer dan alleen een muntenspaarconcept.” Allemaal mooie 
woorden, maar hoe staan de ervaringsdeskundigen tegenover MY iMenso? 
Daarom hebben we de vrijheid genomen om een aantal MY iMenso-dealers 
te benaderen en te vragen naar hun ervaring met MY iMenso.

De meerwaarde van MY iMenso volgens de dealers

“MY iMenso is een echt 
juwelierswaardig product”

Mary van der Zwart 

Lees verder op volgende pagina ▶
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In Katwijk werkt Juwelier Van der Zwart al sinds het begin, ruim vijf jaar gele-
den, met MY iMenso. “MY iMenso is een leuk concept dat echt voor iedere 
portemonnee beschikbaar is en een hele hoge kwaliteit heeft. Daarnaast is de 
veelzijdigheid in het aanbod hetgeen dat voor ons de doorslag gaf”, vertelt 
Mary van der Zwart.

Wat is de kracht van MY iMenso?
Gevraagd naar de succesfactor van MY iMenso was het antwoord van de 
andere juweliers ook het uitgebreide aanbod. “De veelheid aan mogelijkheden 
die het systeem biedt maakt MY iMenso tot een volwaardig sieraad dat het 
predicaat spaarsysteem reeds lang is ontstegen. Een vaak gehoorde opmerking 
is dat je zo leuk muntjes kunt sparen om erin te klikken. Een opvatting die in 
onze ogen niet helemaal correct is. Ja, je kunt steeds andere ontwerpen toe-
voegen aan de eerder aangekochte basis, maar we zien veel klanten die kiezen 
voor steeds een nieuwe basis in een andere uitvoering en van daaruit verder 
bouwen. Als je als juwelier een optimale presentatie hebt en de mogelijkheden 
toont aan je klanten dan zijn de doorgroeimogelijkheden zeer gunstig”, aldus 
Dick Broekhuis.

“De kracht van MY iMenso is dat je ongelooflijk veel keuze hebt zodat je als 
consument bijna nooit iemand tegen komt met dezelfde inleg”, zo vertelt Ben 
de Haan. “Ik geloof dat de kracht van dit mooie product is dat je op verschil-
lende gelegenheden kunt inspelen. Wisselen per seizoen of aanpassen aan een 
bepaalde stijl: daardoor is vrijwel alles mogelijk, van stoer tot stijlvol”, vult 
Mireille Schrauwen aan.

Worden er vervolgaankopen gedaan?
Belangrijk om te weten is natuurlijk hoe het zit met de doorverkoop. Dick 
Broekhuis: “Veel klanten kopen direct een complete set en komen daarna terug 
voor verdere uitbreiding of aanvulling. Het percentage klanten dat terugkomt 
voor vervolgaankopen is hoog en stemt mij tot tevredenheid.” “Zeker met het 
wisselen van de seizoenen wordt vaak een nieuwe aankoop gedaan”, aldus 
Mireille Schrauwen. “Uiteraard is dit het moment om de klant dan gelijk de 
nieuwste modellen en de uitgebreide mogelijkheden te laten zien wat vaak nog 

een extra verkoop met zich meebrengt. Je kan de klant blijven triggeren, omdat 
ze toch steeds terugkomen voor een aanvulling.”

Ook in Blokker en Katwijk komen klanten regelmatig terug voor een ver-
volgaankoop van het MY iMenso-sieraad. “Heel veel klanten die ermee begin-
nen, zien wij weer in de winkel terug”, aldus Ben de Haan. “De hanger wordt 
dan weer voorzien van een nieuwe insignia om af te stemmen op de kleding.” 
“Als eenmaal de basis is aangeschaft, kun je niet meer stoppen”, zegt Mary 
van der Zwart. “Ook mannen vinden het prachtig, want ze weten altijd wat ze 
kunnen geven bij verjaardagen of speciale gelegenheden.”

Wat vindt u van de verschillende collecties?
Het uitgebreide assortiment geeft veel diversiteit, maar zijn de MY iMenso-

dealers tevreden over het aanbod? Mireille Schrauwen: “De collectie van 
My iMenso is slechts begonnen met een paar verschillende hangers en is nu 
uitgegroeid naar een zeer volwassen collectie. Eigenlijk is er voor ieder wat 
wils en men staat bij Bene-Lux Jewels altijd open voor verdere vernieuwing. 
Ook wordt er goed ingespeeld op het modebeeld door populaire kleuren en 
motieven te integreren in de collectie. Door middel van het wisselsysteem 
verandert men in een handomdraai de kleur of de vorm van het sieraad of men 
wisselt eenvoudig van zilver naar rosé- of toch goudkleurig. Het leuke is dat de 
collectie inmiddels uitgebreid is met vele variaties aan hangers, maar ook met 
bijpassende items zoals ringen, armbanden en oorsieraden en alles is verwis-
selbaar uiteraard.”

“Niet alle series zijn even succesvol, althans niet bij ons”, is het eerlijke ant-
woord van Dick Broekhuis. “Iets dat echter door de producent meteen wordt 
opgepakt en waar nodig worden er aanpassingen doorgevoerd. Natuurlijk ver-

“De veelheid aan mogelijk-
heden die het systeem biedt 
maakt MY iMenso tot een 
volwaardig sieraad dat het 
predicaat spaarsysteem reeds 
lang is ontstegen”
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kopen we graag de meest exclusieve uitvoeringen, maar de praktijk leert ons 
dat we vanuit de basis moeten werken en de klant de ruimte moeten geven om 
ook in dit concept door te groeien.”

Hoe is de ondersteuning vanuit Bene-Lux Jewels?
En mocht er dan een keer iets zijn met de MY iMenso-sieraden, zorgt Bene-
Lux Jewels voor een passende oplossing. “Ik kan kort maar krachtig zijn over 
de service vanuit Bene-Lux Jewels: die is prima! We hebben sowieso vrijwel 
geen problemen en als er eens iets is, wordt het altijd opgelost door Bene-Lux 
Jewels, aldus Mireille Schrauwen. Ook Ben de Haan is te spreken over de 
ondersteuning vanuit Bene-Lux Jewels. “Ze doen totaal niet moeilijk. Als er iets 
niet goed is, dan wordt het opgelost.”

“De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat we eigenlijk zeer weinig servicepro-
blemen hebben. Als er iets is, dan lossen we het zelf op en als dat niet gaat 
dan heb ik nog niet meegemaakt dat Bene-Lux Jewels mij geen oplossing kon 
bieden. Toevallig hadden we laatst een insignia met parelmoer-inleg die niet 
meer in de collectie te vinden was. Na een kort mailtje met de vraag of ze iets 
voor me konden betekenen had ik binnen twee dagen stukjes parelmoer in huis 
van exact de goede uitvoering. Wij blij, de klant blij en een perfecte service van 
Bene-Lux Jewels”, vertelt Dick Broekhuis. “De service is gewoon uitstekend 
en de samenwerking verloopt al jaren probleemloos, mede door de geweldige 
ondersteuning van onze super vertegenwoordigster Natasja”, zo is Mary van 
der Zwart complimenteus. 

Nieuwe display
Juwelier Van der Zwart en Broekhuis Juwelier werken sinds kort met de nieuw-
ste display van MY iMenso. Ze zijn zeer te spreken over de nieuwe manier van 
presenteren. “De nieuwe display is werkelijk een plaatje om te zien. Je hebt in 
één oogopslag het grootste gedeelte van de collectie in beeld. Het is net een 
snoepwinkel.” Dat kan Dick Broekhuis beamen. “Het ziet er gewoon super uit 
en het draagt bij aan de verkoop van de producten.”

Kunt u andere juweliers aanraden met MY iMenso te werken?
Eigenlijk kunnen we concluderen dat alle ondervraagde partijen meer dan 
tevreden zijn met MY iMenso. Sterker nog: alle juweliers raden collega’s aan, 
mits er ruimte is, om het merk te gaan verkopen. “Het is zeker het overwegen 
waard, maar ik zou dan wel direct met een complete collectie starten, anders 

heeft het weinig zin”, stelt Mary van 
der Zwart. “Zoals uit ons verhaal al 
blijkt zijn wij zeer enthousiast over 
MY iMenso”, zo citeren wij Mireille 
Schrauwen. “En we werken al vier 
jaar met MY iMenso. Ik kan andere 
juweliers dus zeker aanraden om 
MY iMenso op te nemen.”

“Ik kan andere juweliers zeker aan-
raden dit merk op te nemen”, zegt 
Ben de Haan overtuigend. “Het 
argument dat alles van echt zilver 
is en de grote keuze helpt omzet 
te maken. Als wij op een feest met 
honderd personen geweest zijn, dan zien wij niet veel mensen met MY iMenso, 
dus er is nog genoeg ruimte voor verbetering. Wij adverteren er wel veel mee, 
want consumenten moeten ook zien wat er te koop is.”

Dick Broekhuis vult aan: “Belangrijk is dat er plaats is in de winkel voor een 
correcte presentatie en uiteraard moeten de medewerkers enthousiast zijn over 
het concept. Als deze factoren aanwezig zijn dan zou ik zeker instappen. De 
omzetmogelijkheden zijn goed tot zeer goed. U moet niet verbaasd staan te 
kijken als u een omloopsnelheid van vier tot vijf keer uw investering realiseert. 
Met andere woorden: hebt u nog wat investeringsruimte en hebt u nog plaats in 
uw bedrijf? Dan is de overweging MY iMenso op te nemen zeker aan de orde.”

Meer informatie: 
Bene-Lux Jewels
Tel. + 31 (0)85 8880599 & +32 (0)89 656115
www.myimenso.com
J&W-stand: A.152

“Heel veel klanten die ermee 
beginnen, zien wij weer in de 
winkel terug”

Dick Broekhuis

http://www.myimenso.com/


Schöne Edelmetaal kent een bijzonder rijke historie. Opgericht in 1739 - als Keurmeester 
Goud & Zilver voor de Amsterdamse Wisselbank – en inmiddels uitgegroeid tot leverancier 
van Europese munthuizen, vele juweliers, goudsmeden en de edelmetaal verwerkende 
industrie. Wij produceren, verkopen en recyclen edelmetalen: hoogwaardige producten 
en oplossingen voor uiteenlopende toepassingen.

Gecertifi ceerde kwaliteit
Schöne Edelmetaal is gecertifi ceerd volgens ISO 9001 en 
ISO 14001. De processen rondom de productie en verwerking 
van edelmetalen zijn uiterst complex. Het is niet voor niets 
dat wij de ISO normeringen zeer serieus nemen. Naast de 
ISO certifi ceringen bezitten wij het RJC certifi caat van 
de Responsible Jewellery Council en onderschrijven wij 
de ‘Responsible Gold’ richtlijnen van de LBMA volledig. 

Gewichtsrekening
De prijs van goud op de wereldmarkt is aan nogal wat 
schommelingen onderhevig. Dat maakt het voor u als 
ondernemer lastig om een consistent prijsbeleid te voeren. 
Speciaal hiervoor hebben wij de ‘gewichtsrekening’ ontwikkeld. 
U stort uw edelmetaalvoorraad bij ons op een depotrekening 
waar u op ieder moment van kunt opnemen: in geld of in 
materiaal. Zo bent u altijd verzekerd van de juiste prijs op 
het juiste moment.

Telefoon +31 (0)20 435 02 22  |   info@schone.nl   |   www.schone.nl

edelmetalen voor industriële toepassingen 
Halff abrikaten, fournituren en rondellen
Duurzame en effi  ciënte recycling 
Wereldwijd verhandelbare edelmetaalbaren

Ruim 275 jaar groots 
in edelmetaal

mailto:info@schone.nl
http://www.schone.nl/


“Tijdens de najaarsbeurs presenteren we de nieuwste modellen Karma-
armbanden”, aldus Gerald Victoriano. “De beads van kristal en edelsteen die 
gebruikt zijn bij de nieuwe varianten armbanden zijn er in onder andere de 
najaarstinten cashmere rose, desert sage (groenachtig grijs), marsala, en  bis-
cay bay, gecombineerd met aardetinten. Maar we hebben ook voor mannen 
genoeg nieuws. Speciaal voor de heren zijn er bijvoorbeeld nieuwe banden die 
bestaan uit natuursteen en een ronde silver bead of een boeddha.”

Mix & match 
“Naast de bekende armbanden en colliers van Karma hebben we de collectie 
uitgebreid met een nieuwe serie armbanden met silver-, gold- en rosé-plated 
silver beads gecombineerd met beads van edelsteen en Preciosa-kristallen”, 

vertelt Klaas Klein. “Daarnaast hebben we nieuwe colliers met een bead van 
edelsteen of preciosakristallen ontwikkeld die goed passen bij de Karma-
armbanden. Maar er is ook een nieuwe serie creolen met edelsteen met dezelf-
de varianten. Deze sieraden kunnen perfect met elkaar gematcht worden.” 

Double Dots  
Ruim een jaar geleden is Aumentum gestart met de collectie Double Dots en 
dat is zeker niet zonder succes geweest. De opvallende oorsieraden hebben 
menig vrouw overtuigd. Gerald: “Het bijzondere aan deze oorbellen met 
zilveren sluitwerk is dat ze aan beide kanten van het oor zichtbaar zijn. Het 
grootste gedeelte van de oorbel is achter het oor geplaatst, wat een bijzonder 
effect geeft. Dit najaar presenteren wij diverse nieuwe modellen in de najaars-
tinten waarbij de nieuwe micro-parels erg in het oog springen. Ook  zijn er 
veel nieuwe modellen ontworpen die helemaal van zilver zijn vervaardigd. Alle 
zilveren modellen zijn ook in de varianten gold- en rosé-plated verkrijgbaar.” 

Cash-en-carry
Tijdens de Jewels & Watches Najaarsbeurs biedt Aumentum ook weer nieuwe 
zilveren sieraden en gebruiksvoorwerpen aan. “Tevens zijn er nieuwe zilveren 
sieraden met markasiet te verkrijgen in het cash-en-carry-gedeelte van onze 
stand. Alle artikelen tegen scherpe prijzen, zoals men gewend is”, besluit Klaas.

Meer informatie: Aumentum BV
Tel. 038-8885732, www.aumentum.com, J&W-stand: A.148

Ook dit jaar presenteert Aumentum zich weer met het 
hele assortiment in de vaste stand (A.148) tijdens de 
Najaarsbeurs op de Jewels & Watches-etage. Wij 
spraken met Klaas Klein en Gerald Victoriano van 
Aumentum over wat we mogen verwachten tijdens 
de Najaarsbeurs. “Dit najaar ligt de nadruk op 
de nieuwe collecties van Karma en Double Dots. 
Daarnaast bieden we stijlvolle zilveren sieraden en 
gebruiksartikelen aan tegen scherpe prijzen volgens 
een cash-and-carry-concept”, zeggen beide heren.

“Dit najaar ligt de nadruk op de nieuwe 

collecties van Karma en Double Dots”
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Het hoge kwaliteit Zwitsers quartzuurwerk maakt het Superior Day Date model 
exact en uiterst betrouwbaar. Comfort is verzekerd door de leren polsband 
die uit het mooiste leer met de hand is vervaardigd. Verkrijgbaar met grijs of 
zilveren wijzerplaat en edelstalen band. Een bicolor versie van edelstaal met 
rosé gouden plating, grijs of blauwe wijzerplaat en bijpassende leren pols-
band. In edelstaal met geel gouden plating, zilveren wijzerplaat en bruin leren 
polsband. Met als laatst een variant in edelstaal met zilveren, grijs, zwarte of 
blauwe wijzerplaat en bijpassende leren band. Prijzen variëren tussen €369,- 
en €429,-.

Voor meer informatie:
S. Weisz Uurwerken
Tel. 020-6794633
www.weisz.nl 
www.roamer.ch
J&W-stand: D.444 t/m D.451

Roamer Superior Day Date

Roamer voegt de Day Date toe aan zijn Superior serie. Een klassieke vorm, 
hoogwaardige materialen en een unieke wijzerplaat maken dit model bij-
zonder. De roestvrij stalen kast heeft een imposante diameter van 42 mm, 
de praktische functies op de wijzerplaat komen op harmonieuze wijze 
samen met de dag van de week op 12 uur aangegeven en de datum op 6 
uur. Anti reflecterend saffierglas beschermt de wijzerplaat. De cirkel in het 
midden heeft een ‘Clou de Paris’ finish en smelt samen met de bijpassende 
kleur van de index.

Alle producten zijn exclusief ontworpen voor Jos von Arx en voldoen aan 
diens strenge kwaliteitseisen. De filosofie bestaat uit het bieden van kwalitatief 
uitstekende producten tegen een betaalbare prijs. Hierdoor kunnen klanten 
profiteren van de verkoopmarges van 3.0. Bovendien levert Jos von Arx een 
garantie van drie jaar op de horloges.

Collectie
De horloges geven blijk van vijf-
entwintig jaar expertise in horloge-
maken. Ze zijn klassiek gestyled uit 
roestvrij staal en bevatten Zwitserse 
uurwerken. Het kwaliteitsleder van de 
artikelen, waaronder de horlogeband-
jes, komt van de beste looiers uit Italië 
en is afgewerkt met mooie patronen 
en kleuren. De schrijfinstrumenten 
zijn van koper of zilver met een 
modern ontwerp. Bij de juwelen zijn 
er manchetknopen van zilver, koper of 
RVS in kleuren als zilver, goud, rosé-
goud, gun metal en zwart. De arm-
banden zijn van leer en RVS met een 
mooie afwerking in meer dan vijftig 

designs en levendige kleuren. Het gepatenteerde sluitsysteem ‘Flexisize’ maakt 
de banden gemakkelijk verstelbaar. Verder zijn er ringen en hangers van mate-
rialen als titanium, wolfraam, zirkonium en roestvrij staal. De juwelen zijn 
goed te combineren. Ten slotte zijn er zakelijke cadeauboxen bestaande uit 
verschillende Jos von Arx-producten, die zeer geschikt zijn als jubileum- of 
B2B-geschenken.

Meer informatie:
R.D.G. Watches & Jewels 
Tel. 0226-722112
www.rdgwatchesandjewels.com 
J&W-stand: C.316

R.D.G. Watches & Jewels heeft Jos von Arx gepresenteerd 

R.D.G. Watches & Jewels heeft tijdens de Jewels & Watches Voorjaarsbeurs 
Jos von Arx geïntroduceerd in Nederland. Sinds 1995 maakt het bedrijf luxe 
accessoires zoals horloges, lederwaren, luxe schrijfwaren en cadeauboxen. 
Daarnaast biedt Jos von Arx een collectie herenjuwelen die bestaat uit arm-
banden, ringen, hangers en manchetknopen. Er zijn meer dan vierduizend 
Europese verkooppunten, waarvan 38 in de Benelux.
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IN LOVE 
with gold.
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S. WEISZ UURWERKEN BV
Jewels & Watches Utrecht, Stand D448

+31 (0)20-679 46 33  |  info@weisz.nl  |  www.weisz.nl

ACE CHRONO  Ref. 6-4251.13.007  € 359,-
 Stainless Steel  Sapphire Crystal  10 ATM Water Resistant 
 Swiss Made  www.swissmilitary.ch

mailto:info@weisz.nl
http://www.weisz.nl/
http://www.swissmilitary.ch/
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“In het topsegment van onze verpakkingen bieden wij nu de nieuwe 
Blackwood- serie”, zo vertelt Wim Pel. “Deze luxe houten etuis beschikken 
over een multifunctioneel interieur, wat ervoor zorgt dat u slechts drie verschil-
lende verpakkingen nodig heeft om al uw sieraden een geschikte presentatie 
te geven. De zwarte, houten etuis hebben daarbij een luxe uitstraling, zodat 
klanten het openen van de verpakking als bijzonder zullen ervaren.”

Brons
De verpakkingsseries Poesie en Elan behoren reeds jaren tot het assortiment 
van Danner Design. “Nieuw is echter dat we deze series nu ook in de kleur 
brons aanbieden. Dat geeft de verpakkingen een nog mooiere uitstraling. Maar 
ook binnen het aanbod van bijoukisten presenteren wij nu ook een nieuwe lijn. 
Dit presenteren wij in pakketten, wat u de ruimte geeft om deze aan klanten 
cadeau te doen.”

Glossy
Met ruim dertig jaar ervaring op het gebied van verpakkingen en presentatiema-
teriaal heeft Wim zelf ook nog wel wat tips voor juweliers. “Wat zeer belangrijk 
is bij bijvoorbeeld etaleren, is een luxe uitstraling van het displaymateriaal. Dat 
bieden wij met onze Glossy collectie. Dat zorgt voor een frisse uitstraling in 
de etalage. Daarnaast is het goed om duidelijk aan te geven wat iets kost, door 
prijsbordjes bij een product te plaatsen. Hoe duidelijker voor de consument, 
hoe meer verkoop, zeg ik altijd.”

“Maar ook op het gebied van opbergen hebben wij een prachtig assortiment”, 
vervolgt Wim. “Ons Prima+ opberg- en presentatiesysteem is daar een mooi 
voorbeeld van. Met dit systeem kunt u al uw sieraden gemakkelijk opbergen 
en mooi presenteren. Prima+ is nu ook verkrijgbaar als complete opbergunit 
als starterspakket.”

Sale
Om ruimte te maken voor het vernieuwde assortiment houdt Danner Design 
een grote sale. “We hebben dit najaar spectaculaire aanbiedingen met onze 
‘Danner Design Mega Sale’. Niet alleen kunt u profiteren van scherpe deals op 
onze topproducten, maar daarbij bieden wij nu ook de volgende bonuskortin-
gen: bij een bestelling tussen de € 500,- en € 1000,- nu 5% extra korting en bij 
een bestelling van meer dan € 1000,- nu zelfs 8% korting. Er zijn zelfs speciale 
‘euro-aanbiedingen’, maar daarover vertellen we u graag alles tijdens de Jewels 
& Watches Najaarsbeurs.”

Voor meer informatie: 
Boxes & Dsiplays BV h/o
Danner Design 
Tel. 055-5390199
klantenservice@danner.nl
www.danner.nl
J&W-stand: B.255

Met het aanbreken van het najaar ligt er een belangrijke verkoopperiode 
voor u in het verschiet. Om u te helpen uw klanten te verrassen, presenteert 
Danner Design u weer een groot aantal interessante aanbiedingen op het 
gebied van verpakkings- en presentatiemateriaal, maar ook zijn er nieuwe 
toevoegingen op dit gebied. Wij spraken met Wim Pel over al het nieuws in 
het assortiment van Danner Trading.

Danner pakt uit met nieuwe verpakkings- en 

presentatiematerialen

mailto:klantenservice@danner.nl
http://www.danner.nl/




De oorstekers, gemaakt van dezelfde vormen als de armband, zijn ook een 
combinatie van glans en mat-glans. Daarnaast zit op elk exemplaar een 16 
karaat diamantje verwerkt. Een prachtig setje voor een vrouwelijke look! Het 
titanium horloge heeft een retro look, een wijzerplaat met parelmoer finish en 
is voorzien van saffierglas. De horlogeband heeft subtiele schakels en sluit goed 
aan op de ronde vorm van de horlogekast. Puur titanium is niet alleen flatterend 
voor elke gelegenheid, maar ook verfijnd tot in de kern. Dit metaal met een 
hoog draagcomfort is licht in gewicht, huidvriendelijk en neemt de temperatuur 
van de huid snel aan. 

Meer informatie: 
City Time 
Tel. 075-6707075, 
info@city-time.nl 
www.bocciatitanium.com, 
J&W-stand: C.305

De collectie van Boccia Titanium biedt dit najaar veel vernieuwing met 
nieuwe producten in frisse, moderne vormen. De echte eyecatcher uit de 
nieuwe collectie is de armband. De bogen in dit opvallende exemplaar 
omsluiten elkaar in een losse en subtiele vorm.  De rechterhelft van de 
armband is matglanzend en de linkerhelft van de armband is glanzend. Dit 
maakt het model uitermate geschikt om zowel op een casual als chique 
manier te dragen.  

Titanium eyecatchers van Boccia

De losse vormen in deze collectie zijn wat robuuster dan de vele fijne sieraden 
die de collectie van Hot Diamonds kent. Daardoor is het sieraad opvallender 
en ook stoer, aldus op een subtiele manier. In elk sieraad zijn drie diamantjes 
verwerkt, die het sieraad net even een bijzondere touch geven. Alle siera-

den zijn gemaakt van 925 sterling zilver. Hot 
Diamonds is het enige sieradenmerk dat in 
élk sieraad een echt diamantje verwerkt 
en toch heel betaalbaar is.

Meer informatie: 

City Time 
Tel. 075-6707075, 
info@city-time.nl, 
J&W-stand: C.305

De nieuwe Fall / Winter ’15 collectie van Hot Diamonds wordt tijdens de 
Jewels & Watches Najaarsbeurs geintroduceerd en nu al horen wij termen 
als vernieuwend en eigentijds. De collectie bestaat uit prachtige vormen, 
waaronder ook de sieraden uit de Belle collectie. Wij kunnen niet wachten 
om de sieraden in real life te zien.

Belle collectie van Hot Diamonds
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In oktober viert het bedrijf van Managing Director/ontwerpster Liane van den 
Boom haar dertigjarig bestaan! “Ik weet wat vrouwen willen en daarom komen 
wij dit najaar met twee nieuwe By Q lijnen op de markt.” Als bedrijf wil je 
blijven groeien en nieuwe producten op de markt blijven zetten. Dit weet 
Liane wederom goed aan te pakken. Quoins breidt dan ook uit met een geheel 
nieuwe luxe oorbellen lijn onder de naam By Q Dangles, voegt een nieuwe 
serie toe aan de reeds bestaande By Q Exclusive lijn onder de naam Forever 
Diamonds en niet te vergeten komen ze met prachtige nieuwe Quoins munten 
op de markt.

By Q Dangles
Een unieke hanger aan een creool, die iedere vrouw nog eleganter laat voe-
len. In traditie van het bekende Quoins wisselsysteem, presenteert Liane met 
heel veel trots By Q Dangles. Deze oorbellen zijn de perfecte manier om te 
combineren en af te stemmen op iedere look. De Dangles zijn los van de 
creolen en zijn daarom eenvoudig te verwisselen door een simpel draai-en-
klik systeem. De creolen zijn verkrijgbaar in gematteerd of glanzende look, 

in de drie bekende kleuren; edelstaal, rosé en goud. “Wij verwachten met de 
creolen, die wij nu aan een zeer gewilde lijn toevoegen, nog meer vrouwen te 
kunnen overtuigen van het afstemmen op een perfecte look”, aldus Liane. De 
Dangles zijn in verschillende kleuren, vormen en maten verkrijgbaar en zijn 
gemaakt van onder andere Swarovski, parels en cubic zirkonia. Deze krachtige, 
moderne oorbellen lijn is ook te krijgen in de welbekende Stardust, Silky Dawn 
en Polka Dots versie.

Het afgelopen jaar heeft Quoins veel sprongen vooruit weten te maken. 
Door in het najaar van 2014 een geheel nieuwe sieradenlijn als By Q 
Exclusive op de markt te brengen heeft het merk veel nieuwe liefhebbers 
weten te bereiken. Daarom willen zij hun fans nog meer verrassen, nog 
meer blijven inspireren en ze meenemen in hun ideaalbeeld voor sieraden. 
De nieuwe collectie van By Q(uoins) waaronder Exclusive, Basic en de 
nieuwe Dangles zijn verleidelijk, vrouwelijk en inspirerend.

“Ik weet wat vrouwen willen en daarom komen wij dit najaar 

met twee nieuwe By Q lijnen op de markt”

By Q Dangles Polka Dots By Q Dangles Silky Dawn
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Forever Diamonds ▶
De vierde lijn die Quoins met veel blijheid toevoegt aan haar By Q Exclusive 
lijn is Forever Diamonds. “Naast de Silky Dawn, Stardust en Polka Dots bren-
gen wij nu ook Forever Diamonds op de markt. Het mysterie van een geslepen 
diamant, glinster en fonkeling straalt er van af. Deze lijn brengt naast haar mun-
ten, ook de perfect bijpassende oorbellen en ring mee in de toekomst van de 
By Q Exclusive lijn. Een nieuw classy sieraad, waar iedere vrouw van droomt, 
word nu werkelijkheid. Deze vrouwen kunnen hun hartje ophalen. Ook deze 
lijn zal te verkrijgen zijn in edelstaal, rosé en goud”, aldus Liane van den Boom.

▼ By Q Armbanden
De consument zal ontdekken dat naast de bekende munten, niet alleen bijpas-
sende oorbellen en ringen verkrijgbaar zijn, maar nu ook armbanden om hun 
look perfect af te stylen. Met de nieuwe By Q armbanden van de Basic en 
Exclusive collectie heeft Quoins een product ontwikkelt die op een elegante 
manier voor een complete vrouwelijke uitstraling zorgt. De armbanden van By 
Q zijn dan ook in de reeds bestaande lijnen te vinden. “Wij als bedrijf vinden 
het belangrijk om vrouwen alles te bieden wat zij nodig hebben, dit doen wij 
door een totale collectie op de markt te brengen waarin munten, oorbellen, 
ringen en armbanden een belangrijke rol spelen in een groot geheel”, aldus 
Liane van den Boom tot slot.

Meer informatie: All-Q
Tel. 0495-550520, www.quoins.eu, J&W-stand: D.405

http://www.quoins.eu/


®Chris Alexxa
Jewels

Najaarsbeurs Utrecht van 30/08 tot 01/09 Gastexposant B3

Belgische Juweelontwerpster - Zilver 925                                                                                                                                    www.chris-alexxa.com
Peter Wagenvoort Agenturen    06 -14 120 565                                                                                     peterwagenvoortagenturen@gmail.com

Het is weer de tijd van het jaar waarop we massaal uitpakken met chique feestjes. Voor velen de perfecte aanleiding 
om (zichzelf) te trakteren op luxe cadeaus en daarmee zowel letterlijk als fi guurlijk te schitteren.

Bezoek het Glamour Event en zorg ervoor dat je voldoende ‘holiday season must-haves’ voorradig hebt.  
Je vindt er een zeer gevarieerd aanbod. Van sieraden, diamanten, parels en edelstenen tot horloges, 
geschenkartikelen en andere luxe juweliersartikelen. Alleen van exclusieve en toonaangevende merken.

GLAMOUR EVENT 
JEWELS & WATCHES 11 & 12 OKTOBER 2015

JOUW 
RETAIL 

HOTSPOT

#trademart
trademart.nl/beurzen

http://www.chris-alexxa.com/
mailto:peterwagenvoortagenturen@gmail.com
http://trademart.nl/beurzen
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De drie modellen zijn ontworpen in samenwerking met professionals uit het 
betreffende gebied, om de horloges zo nuttig en betrouwbaar mogelijk te 
maken. De horloges uit de collectie GravityMaster zijn gemaakt in samen-
werking met de Royal Air Force (RAF), die van GulfMaster met het professio-
nele Duitse Search and Rescue team te water en die van MudMaster met de 
Amerikaanse brandweer.

GravityMaster
De GravityMaster horloges hebben niet alleen een cockpitdesign, maar ook 
vele functies die nuttig zijn bij het vliegen. In Noord-Amerika, Europa, China 
en Japan kan dit horloge radiosignalen ontvangen om hiermee altijd exact de 
juiste tijd aan te geven. Het horloge werkt op zonne-energie, is schokbestendig, 
heeft een kompasfunctie en is uitgerust met een thermometer. Ook is er de 
Fly-back-functie, waarmee meerdere tussentijden kunnen worden vastgelegd.

GulfMaster
Net zoals de bemanning van de reddingsboten van het Duitse Search 
and Rescue-team zijn de GulfMaster horloges gebouwd om te 
excelleren op het moment dat het erop aankomt. Het horloge is 
uitgerust met kompas, altimeter, thermometer en barometer. 
Door die laatste kan het horloge waarschuwen voor een 
weersomslag. Ook kan het de lokale maanfasen en getij-
den aangeven. Het horloge is gemaakt van roestbesten-
dig materiaal, is schokbestendig en uiteraard waterdicht. 
Net als de GravityMaster kan het horloge radiosignalen 
ontvangen.

MudMaster
Nieuw is de serie MudMaster. Deze horloges kunnen 
tegen een stootje en zijn bijvoorbeeld extra bestendig tegen 
schokken en modder, zodat het in de meest ruige terreinen van 
nut kan zijn. Zo zijn de knoppen op een manier geplaatst om het 
binnendringen van modder te voorkomen en wordt het uurwerk 
beschermd tegen schokken doordat er de speciaal in de ruimte-
vaart toegepaste materiaal Alpha Gel omheen is geplaatst. Verder is er 

gebruik gemaakt van extra sterke materialen zoals koolstofvezel en glas van 
saffierkristal. Het sterke en ruige karakter wordt ook door het design van het 
horloge weerspiegeld. Ook dit horloge heeft een kompas, barometer, altimeter, 
thermometer, en is waterdicht.

Meer informatie: 
Casio Benelux, 
Tel. 020-5451070
www.casio.nl, 
www.g-shock.eu, 
J&W-stand: B.214

Master of G: horloges voor alle extreme omstandigheden
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Casio introduceert met de ‘Master of G’ serie G-Shock horloges die pro-
fessionele betrouwbaarheid bieden bij alle extreme omstandigheden die 
denkbaar zijn. De GulfMaster trotseert de wereldzeeën zelfs bij de zwaarste 
stormen, de GravityMaster is perfect voor zware taken in de lucht en de 
MudMaster voelt zich thuis in de meest ruige terreinen.

GulfMaster

GravityMaster

MudMaster

http://www.casio.nl/
http://www.g-shock.eu/


Voor informatie: www.takemehome.nl   
Mailen: info@takemehome.nl of Bellen: 024 641 76 11

 

22 KRT GOUD OP ZILVER

Inspire yourself 
Onderscheidend, verrassend en mooi

Bezoek ons op Jewels & Watches, stand A137
Zie www.sanjoya.eu   

http://www.takemehome.nl/
mailto:info@takemehome.nl
http://www.sanjoya.eu/
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Gun metal is echt een unieke kleur die 
we dit najaar bij veel merken terug zien 
komen. Van cool grijs staal bij Diesel, naar 
strakke designs van Skagen Denmark en 
DKNY tot super vrouwelijk bij Michael 
Kors. Voor ieder wat wils dus en helemaal 
volgens de laatste trend. Maar van de Fossil 
Group zijn we ook niet anders gewend. 

Diesel
De horloges in gun metal typeren zich door de diepgrijze kleur waardoor 
alle modellen echt in het oog springen. Diesel heeft van zichzelf al een heel 
uitgesproken design, maar in gun metal krijgen de nieuwe modellen nog meer 
uitstraling. Wij zijn vooral te spreken over model DZ4282 (zie foto), die met de 
gun metal-bewerking een fraai sieraad voor elke mannenpols wordt.

Michael Kors
Het verhaal van Michael Kors kennen 
we allemaal. Nog steeds is Michael 
Kors hét merk in de branche en met de 
vrouwelijke uitvoeringen in gun metal 
blijft dat voorlopig ook wel even zo. 
DKNY heeft zich ook gewaagd aan 
gun metal en met succes mogen we 
wel zeggen. Zonder de typische stijl te 
verliezen, weet DKNY toch een extra 
dimensie te geven aan de nieuwe 
modellen.

Skagen
Tot slot zien we dat ook Skagen 
Denmark gun metal modellen heeft 
gepresenteerd. Met een fraaie mila-
naise band in gun metal en het mini-
malistische design verrast Skagen eens 
te meer.

Meer informatie: 
Fossil Europe BV
Tel. 0314-799039
info@fossil.nl
www.fossilgroup.com
J&W-stand: B.233

Tijdens BaselWorld 2015 waren wij uit-
genodigd door de Fossil Groep voor een 
impressie van de nieuwe merken die 
onder de paraplu vallen van het bedrijf en 
daar zagen wij al een trend die dit najaar 
helemaal hot wordt. Gun metal horlo-
ges gaan komende herfst en winter het 
modebeeld vormen en de Fossil Groep 
mag zich als voorloper op de trends 
verheugen op een uitgebreid aanbod in 
deze bijzondere bewerking. Tijdens de 
Jewels & Watches Najaarsbeurs ziet u gun 
metal onder meer terugkomen in de col-
lecties van Diesel, DKNY, Michael Kors 
en Skagen.

▴ Ook Michael Kors 

gaat voor gun metal

◀ Skagen

Diesel ▶

◀ DKNY

Trend gespot: gun metal komt terug in collecties 

van merken Fossil Group

mailto:info@fossil.nl
http://www.fossilgroup.com/
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“Door gebruik te maken van de nieuwste machinale productie technieken is 
het mogelijk om zeer dunne gouden armbanden te maken die toch nog een 
hoge kwaliteit hebben. Daarnaast biedt Drijfhout een prachtige serie met de 
hand vervaardigde armbanden van 1 tot 40 gram voor zowel dames als heren. 
Door sieraden te laten maken bij een aantal kleinere, ambachtelijke ateliers in 
Italië zijn voor Nederland nieuwe modellen beschikbaar”, vertelt Peter.

Colliers met bijpassende armbanden
De vraag van de consument naar mooiere gouden sets is duidelijk toegeno-
men, zo onderstreept Peter. “De vraag werkt door naar ons en we krijgen veel 
verzoeken waar we aan proberen te voldoen. Zo ook naar colliers met bijpas-
sende armbanden. De nieuwste schakels op dit gebied zullen te zien zijn op 

de Jewels & Watches Najaarsbeurs. Uiteraard zijn ook de klassiekers zoals de 
jasseron schakel terug te vinden in ons assortiment. Daarin bieden wij veel 
verschillende diktes, gewichten en kleurencombinaties.” 

Symbol Chains
“De Symbol Chains zijn al een paar jaar een echte hit. Het dunne collier met 
een klein symbool ertussen blijkt aan te slaan bij de consument. De Symbol 
Chains worden kort gedragen en hebben daarom altijd een tussenoog. Nieuw 
voor het najaar zijn onder andere het woord ‘Love’ in verschillende uitvoe-
ringen en het ‘Diamond’-symbool. Winkelverkoopprijzen liggen voor deze 
14 karaats sieraden tussen €125,- en €250,-. Daarnaast hebben we een fraaie 
nieuwe collectie onder de noemer ‘Love Chain’ die we tijdens de Najaarsbeurs 
introduceren. Deze leuke 14 karaats modellen hebben een winkelverkoopprijs 
van €249,-. Daar verwacht ik veel van.”

Gouden damesringen
Peter zelf is ook helemaal overtuigd van de nieuwe damesringen. “Daarin heb-
ben we een heel actueel aanbod met een prijsklasse tot €250,-. Nieuw voor dit 
najaar zijn modellen zonder  zirkonia. Ook ringen voor jeugd met symbolen 
als ‘Infinity’, ‘Love’ en ‘Peace’ zijn nieuw. Veel ringen kunnen tevens gebruikt 
worden als aanzoeksringen. Drijfhout levert alleen ringen met zirkonia en zon-
der steen, geen ringen met diamant”, zegt Peter nog even voor de duidelijkheid.

We kunnen niet meer om de toenemende populariteit van goud heen. 
Gouden collies, slavenbanden, oorsieraden, ringen: de vraag stijgt. Na een 
jarenlange specialisatie op het gebied van gouden armbanden en colliers te 
hebben gehad is Drijfhout nu leverancier van een zeer complete collectie 
gouden sieraden. “De Nederlandse juwelier kan gebruik maken van de zeer 
concurrerende prijzen die uiteraard continu gekoppeld zijn aan de actuele 
goudprijs”, aldus Peter van Vuuren over het totaalassortiment van gouden 
sieraden, dat ook dit najaar een aantal toevoegingen kent.

Assortiment gouden sieraden van Drijfhout 

nog verder uitgebreid

Love Chain
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Gouden herenringen
Waar de vraag naar gouden damesringen snel oploopt, ziet Peter ook de vraag 
naar gouden herenringen op gang komen. “Langzaam komt er weer meer vraag 
naar de klassieke gouden heren zegelring. Zowel helemaal uitgevoerd in goud 
als met onyx. De volledige productie die destijds in Nederland plaatsvond nu 
verplaatst naar het buitenland. Door dezelfde machines en technieken zijn de 
ringen, die gedeeltelijk hol zijn, opnieuw beschikbaar in ons land. Uiteraard 
met dezelfde hoge kwaliteit van toen.”

Gouden creolen
De ruime collectie gouden buiscreolen is bij Drijfhout een basisartikel. “Aan 
deze collectie is een serie klapcreolen toegevoegd van een mooie hoge kwa-
liteit. Deze creolen zijn in wit-,  geel- en roségoud verkrijgbaar. Een aantal 
modellen zijn gezet met zirkonia. Ook is een aantal kleine klapcreolen 
beschikbaar. Deze zijn bijvoorbeeld zeer geschikt voor kinderen. Dat komt 
door het ontbreken van de stift die bij kinderen tegen het hoofd prikt.”

Gouden kruis 
Gevraagd naar een opvallende trend voor dit najaar stipt Peter de altijd popu-
laire hangers aan. “De consument zal altijd hangertjes met hart of kruissymbo-
len blijven kopen. Vaak is het assortiment bij de juwelier niet op peil gehouden. 
Geen probleem, want wij hebben een zeer breed assortiment. Nieuw zijn de 
harthangers met een oog aan de zijkant waardoor het hartje schuin hangt. 
Daarnaast zijn de XXL harten ook aan het assortiment toegevoegd. Het grootste 
hart is zelfs 75 mm groot. Een echt kingsize hart.”

Basiscollectie gouden colliers
De basiscollectie heeft Drijfhout altijd ruim op voorraad. “Wij bieden de 
beste prijs en kwaliteit en de grootste keuze in schakels”, zo zegt Peter stellig. 

“Gourmet, venetiaans, slang, omega en palmier? Geen probleem en er is altijd 
een snelle levering uit voorraad. Voor de gouden sieraden geldt bij Drijfhout 
dat inlevering van sloopgoud  altijd mogelijk is tegen de meest gunstige voor-
waarden.”

Demonstraties
Tijdens de Jewels & Watches Najaarsbeurs zijn naast de goudcollectie vele 
demonstraties te zien van de allernieuwste gereedschappen. Zo laat Drijfhout 
onder meer een hightech laser-lasapparaat in werking zien, waarop via een 
camera de werkzaamheden zijn te volgen. “Het toonaangevende Duitse 
moederbedrijf Heimerle Meule is onder andere gespecialiseerd in de galvano 
techniek. Zij geven demonstraties waarbij te zien is hoe eenvoudig men zelf 
kan vergulden en rhodineren. Ook vragen over galvaniseren zijn welkom. Of 
wilt u misschien een uitleg over de laatste versie van de basisring configurator 
waarbij men ringen in 3D kan samenstellen en rechtstreeks bij de fabriek, 
supersnel, kan bestellen? Verder zijn er nog vele andere noviteiten. Kom ons 
dus verblijden met een bezoek op zondag 30 augustus, maandag 1 september 
of dinsdag 2 september.”

Meer informatie: 
Drijfhout
Tel. 020-5648520
www.drijfhoutnl.com  
J&W-stand: D.404, D.407 & D.409

“Wij bieden de beste prijs en 

kwaliteit en de grootste keuze 

in schakels”

Symbol Chains

http://www.drijfhoutnl.com/
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De Shiva serie met haar brede variatie in verschillende slangstructuren is veruit 
de populairste serie binnen het assortiment van S!LK. S!LK presenteert een 
aantal ‘Twisted Snake banden’, waarbij verschillende Snakes in elkaar draaien 
tot een speels geheel. Twee of drie dubbele Snake banden komen samen in een 
stijlvol afgewerkt strak bakslot, zoals we van S!LK gewend zijn. Tevens nieuw in 
de collectie zijn banden die mat én glanzend zilver combineren. Er is gebruik 
gemaakt van een mooie open schakel structuur waarbij het kleur verschil heel 
mooi tot zijn recht komt.

Merkbekendheid 
Om juweliers optimaal te ondersteunen tijdens de verkoop in het najaar heeft 
S!LK de handen ineen geslagen met een aantal vooraanstaande modemaga-
zines. “Er wordt op dit moment met ons creatief team hard gewerkt aan een 

geweldige nieuwe advertentiecampagne, waarmee we met onze nieuwe col-
lectie in een aantal vooraanstaande magazines gaan adverteren”, vertelt Heidi 
van Leeuwen - Marketing Manager en mede-eigenaresse van het merk. “Naast 
het verder uitbouwen van onze brand awareness, bieden we juweliers natuur-
lijk ook de mogelijkheid hier op mee te liften. Maar daarover zal op de beurs 
meer bekend worden.”

S!LK Academy 
“Niet alleen de consumentenmarketing krijgt een stevige boost, ook gaan we 
salestrainingen geven”, zo vult directeur en mede-eigenaar Maarten Smetsers 
aan. “Die trainingen noemen wij de S!LK Academy en dit is een nieuw initi-
atief. We staan te popelen om onze kennis en passie over te brengen op het 
personeel dat S!LK verkoopt. Ervaring leert ons dat de echte S!LK brand ambas-
sadors de beste verkopers zijn. Tijdens de S!LK Academy nodigen wij een 
select aantal dealers uit met hun winkelpersoneel om zich een dag of dagdeel 
in de wereld van S!LK Jewellery te wanen. Hierbij dopen wij de deelnemers 
helemaal onder in de creatieve S!LK wereld. Deelnemers raken hierdoor geïn-
spireerd en geënthousiasmeerd en daardoor weten we zeker dat ze ons merk 
zo optimaal mogelijk gaan verkopen. Er is echter wel slechts een beperkt aantal 
plaatsen beschikbaar voor het najaar dus wees er snel bij. Stoom je personeel 
klaar voor de feestmaanden en meld je aan voor de S!LK Academy.”

Meer informatie: S!LK Jewellery, Tel. 085-5007070
www.silkjewellery.nl, J&W-stand: D.441

De opmars van het zilveren sieradenmerk S!LK is nog niet gestopt. Veel 
verschillende BN-ers en fashion bloggers zijn fan van het merk, terwijl ook 
de grote consumentenbladen regelmatig over S!LK schrijven. Tijdens de 
Jewels & Watches Najaarsbeurs is S!LK natuurlijk weer prominent aanwezig 
met een dubbele stand en heel veel nieuwe modellen. Zo breidt S!LK haar 
stijlvolle zilvercollectie uit met nieuwe Shiva Snake armbanden. Daarnaast 
wordt de handgemaakte zilveren sieradencollectie aangevuld met een aan-
tal tijdloze nieuwe designs. Er zijn nieuwe armbanden, ringen en colliers 
in diverse diktes en Aziatische vlechtstructuren. Kortom, weer een aantal 
mooie aanvullingen op het reeds bestaande assortiment.

S!LK Jewellery geeft consumentenmarketing 

een boost en gaat trainingen geven
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Het Goudboek
Het format voor Het Goudboek is 
tot stand gekomen met behulp van 
de input van diverse juweliers; de 
sieraden zijn overzichtelijk gerang-
schikt op producttype (alle armban-
den bij de armbanden en de rin-
gen bij de ringen etc.) en voorzien 
van alle relevante bestelinformatie 
waaronder een barcode waardoor 
u uw bestelling nu direct zelf kan 
scannen binnen onze webshop en 
diverse kassasystemen zoals Jupa, 
DiamondR, Clarity en Succes en 
Fyn Automatisering. Makkelijker 
kan bijna niet. Klanten van Van 
Leeuwen krijgen binnenkort een 
voucher opgestuurd waarmee ze 
Het Goudboek tijdens een van de Jewels & Watches Najaarsbeursdagen op 
kunnen halen in de stand van Van Leeuwen. Daarnaast komt Van Leeuwen in 
september met een uitgebreid (online) servicepakket aan mogelijkheden voor 
het vullen van uw webshop met productinformatie.

Schitterend goud 
De goudcollectie van Van Leeuwen is grotendeels van Europese origine en 
kenmerkt zich door de uitmuntende prijs-kwaliteitverhouding. Het goudassor-
timent omvat onder andere gouden lengtecolliers in verschillende uitvoeringen, 
fijne gouden armbanden, oorknoppen en diverse gouden hangers waaronder 
medaillons en gouden kruisjes. Een aantal highlights binnen deze basiscollectie 
van Van Leeuwen zijn beeldige diamanten solitair sets, een nieuwe serie parel-
sieraden en een breed assortiment delicate gouden ringen bezet met diamant. 
Alle gouden sieraden zijn vervaardigd van 14 karaat goud en worden overzich-
telijk gepresenteerd in Het Goudboek van Van Leeuwen. 

Diamonds & Pearls 
Dat de parel zijn populariteit niet opgeeft blijkt uit het feit dat we deze schat 
van de zee steeds weer terug zien komen in het modebeeld. Extravagant 
gestyled of klassiek gedragen, de parel blijft. Van Leeuwen heeft het assortiment 
parels uitgebreid met gouden pareloorstekers, hangers en een schitterende wit-
gouden parelset gecombineerd met diamant.

Geometric Collection 
Geometrisch is het op de catwalk en geometrisch is het in het straatbeeld. Deze 
edgy trend vertaalt Van Leeuwen naar een schitterende Geometric Collection 
vol minimalistische, strakke lijnen verwerkt in verfijnde sieraden. Na de suc-
cesvolle lancering in de zomer is de collectie dit najaar aangevuld met diverse 
zilveren, gold- en rosé-plated colliers, armbanden, earcuffs en earjackets. 

Limited edition 
Met het oog op de feestdagen ontwikkelde 
Van Leeuwen een nieuwe limited edition 
Cat’s Eye collectie vol beeldschone oorsie-
raden. Het kleurpallet bestaat dit najaar uit 
een rijke combinatie van verschillende tinten 
Marsala, helder blauw en diep groen in 
verschillende zilver afwerkingen. De ontwer-
pen lopen uiteen van hippe pearl-cat’s eye 
earcuffs, tot weelderige cocktail ontwerpen. 
De oorsieraden uit deze Cat’s Eye collectie 
worden tijdens de Najaarsbeurs gepresen-
teerd en zijn in beperkte oplage verkrijgbaar.

Voor aanvullende informatie: 
G. van Leeuwen
Tel. 070 -512 29 29
verkoop@gvanleeuwen.nl
www.gvanleeuwen.nl
J&W-stand: A.141

Tijdens de Jewels & Watches Najaarsbeurs is het zo ver. Dan lanceert Van 
Leeuwen Het Goudboek. In deze gebruiksvriendelijke nabestelcatalogus 
heeft Van Leeuwen de volledige 14 karaat goud & diamantcollectie over-
zichtelijk gerangschikt op type en voorzien van alle relevante bestelinfor-
matie. Daarnaast presenteert de Wassenaarse groothandel weer heel veel 
nieuwe collecties zoals geometrische trendsieraden en tijdloze ontwerpen 
van de hoogste kwaliteit.  

Najaarsbeurs voor Van Leeuwen in het teken 

van Het Goudboek en heel veel nieuwe collecties
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Christine Alexandre is geboren in een Luikse kunstenaarsfamilie en heeft zich 
zodoende altijd omringd geweten met kunstliefhebbers. Ze studeerde aan de 
Academie voor Schone Kunsten en een carrière bij een multinational, waar ze 
werkzaam was als ontwerpster en verantwoordelijk was voor trendontwikke-
ling, heeft deze gepassioneerde ontwerpster eens te meer een mijlpaal bereikt 
door zelfstandig haar eigen creaties op de markt te brengen.

Met haar creaties vertelt Christine Alexandre ons over haar reizen naar de 
andere kant van de wereld. Ze werd daad gegrepen door de diversiteit en de 
rijkdom van de landschappen. De natuur is dan ook de inspiratiebron voor alle 
sieraden van Chris Alexxa en dat leidt tot fijne en moderne sieraden. Subtiele 
associaties tussen vormen, texturen en structuren accentueren de vrouwelijk-
heid en sensualiteit van elke vrouw.

Nieuw
Chris Alexxa breidt de collecties elk jaar verder uit. Deze zomer werd het 
aanbod verder verrijkt met drie nieuwe lijnen: Berry, Dhali en Liz. Christine 
Alexandre houdt ervan om het materiaal onophoudelijk te bewerken met raf-
finement, finesse en precisie tot ze de perfecte harmonie van elk stuk vindt. Om 
haar collecties voor iedereen toegankelijk te maken, geeft ze er de voorkeur 
aan te werken met zilver, dat ze ook uitvoert met versieringen van 18 karaats 
goud of roségoud.

Award
Internationaal is er al veel erkenning voor de kunstwerken van Christine 
Alexandre. De ontwerpster haalde recent de zilveren medaille in de A’ Design 
Award & Competition, die het werk van ontwerpers in uiteenlopende vakge-
bieden zoals architectuur, decoratie, mode-accessoires en sieraden bekroont. 
De winnaars, gekozen door een deskundige jury van journalisten, ontwerpers, 
academici en ondernemers, worden beloond voor hun uitmuntendheid en cre-
ativiteit op het vlak van design. Met deze nieuwe bekroning bevestigt Christine 
Alexandre haar talent eens te meer.

Naast haar eigen creaties voert Christine Alexandre bestellingen op maat uit 
en past ze het ontwerp van bepaalde sieraden aan volgens de wensen van 
de klant. Met een aanwezigheid in een vijftigtal boetieks in België, maar ook 
Frankrijk, Luxemburg, Amerika en nu dus ook Nederland, zet het merk Chris 
Alexxa de internationale expansie met succes voort.

Meer informatie: Peter Wagenvoort Agenturen
Tel. 06-14120565
peterwagenvoortagenturen@gmail.com
www.chris-alexxa.com 
J&W-stand: B3 (Plaza)

We mogen weer een nieuw sieradenmerk verwelkomen in Nederland. 
Chris Alexxa is een jong merk van zilveren sieraden dat onlangs in Milaan 
werd bekroond met een A’ Design Award voor de Lotus-lijn. Chris Alexxa 
onderscheidt zich door de bijzondere designs die ontwerpster Christine 
Alexandre zelf creëert. Daarbij laat ze zich inspireren door de natuur in al 
haar pracht en praal.

Chris Alexxa maakt haar opwachting in Nederland

Myos

Laga Lotus

mailto:peterwagenvoortagenturen@gmail.com
http://www.chris-alexxa.com/
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Jeanne start meteen met vertellen. “We wilden graag de volgende stappen met 
MelanO maken om door te groeien. We wisten wel waar MelanO voor stond, 
maar konden het simpelweg niet vertalen naar een duidelijk verhaal. Door de 
enorme groei die we meemaakten, was het echt nodig om het merk MelanO 
duidelijk te positioneren. De juiste uitstraling, het juiste verhaal, de juiste 
beleving en het juiste gevoel opwekken. Dat is dan ook de afgelopen twee jaar 
gebeurd. We hebben lange sessies gehad met specialisten. We begonnen met 
het inhuren van een reclamebureau, maar zij stelden voor om ons logo aan 
te passen en kwamen met verhalen en beelden die in onze ogen totaal niet 
bij MelanO passen. We zijn dus eerst voor onszelf op papier gaan zetten wat 
MelanO is.”

Kernwaarden
Zo gezegd, zo gedaan. De mensen om 
MelanO heen werden allemaal inge-
schakeld om in een paar woorden te 
omschrijven, waar MelanO volgens hun 
voor staat. “We zochten naar ons DNA. 
Woorden als leuk, speels, kleurrijk, fami-
lie, vriendschap, tijdloos, apart, delen, 
onvoorspelbaar, eerlijk, krachtig, knus, 
vooruitstrevend, en ga zo maar door 
kwamen naar voren. We hebben deze 
woorden proberen te bundelen onder één 
noemer. Dus knus, familie en vriendschap 
werd menselijk. Vooruitstrevend, groei, 
krachtig en verbeteren werd hongerig. Zo 
zijn we in totaal tot vijf kernwaarden van 
MelanO gekomen: menselijk, hongerig, 
betrouwbaar, speels en inspirerend. Dat is 
wat MelanO is en van daaruit konden we 
verder met het neerzetten van het merk in 
de branche.”
Het duidelijk hebben van waar MelanO 
voor staat uitte zich altijd al richting de 

branche. Op de beurs was MelanO doorgaans nadrukkelijk aanwezig op een 
speelse en baldadige manier met een opvallende stand en beursacties, ze toon-
den zich hongerig naar succes, betrouwbaar richting klanten door te doen wat 
ze beloofden, waren inspirerend in de collecties en het familiaire wat we al 
kenden van MelanO bleef gewaarborgd. “Als je weet wat je bent, kun je veel 
meer doen en gemakkelijker keuzes maken. Qua marketing hebben we ook 
duidelijke keuzes gemaakt. We moesten daarvoor wel eerst onze doelgroep 
goed in kaart brengen.”

Colour your Moments
MelanO is duidelijk een product voor vrouwen. “Dus we zijn niet voor man-
nen. Als iemand bij ons het idee oppert om met mannensieraden te beginnen, 
zal dat niet onder de naam MelanO gebeuren. Om onze doelgroep beter te 
verleiden, zijn we gaan zoeken naar hoe onze klant eruit ziet. Wat speelt er in 
hun leven? We zijn wederom intern gaan vragen aan onze mensen om foto’s 
te zoeken van MelanO-vrouwen. Wonder boven wonder kregen we heel veel 
foto’s van vrouwen die samen dingen aan het doen waren. Dat was een teken 
aan de wand. Vrouwen die leuke momenten met elkaar deelden. Zo kwamen 
we tot de conclusie dat we ons daarop moesten richten: vriendinnen en familie 

De indrukwekkende opmars van MelanO is al eerder beschreven in de 
redactionele kolommen van vaktijdschrift De Juwelier. Jeanne Wessels 
en John Pepels begonnen elf jaar geleden met een eigen sieradenconcept 
en binnen een decennium is dat concept uitgegroeid tot een volwaardig 
merk dat zich bewezen heeft in de markt. Dat dit niet vanzelf gebeurt is 
natuurlijk vanzelfsprekend. De potentie van het merk is evident, maar om 
de potentie te vertalen naar harde cijfers is een ander verhaal. De groei is 
ook niet zo maar tot stand gekomen. Vooral de afgelopen twee jaar heeft 
MelanO grote stappen gezet en dat heeft mede te maken met inbreng van 
buitenaf. Jeanne en John zagen in dat professionalisering nodig was en rie-
pen de hulp in van specialisten. Zij hebben samen een nieuw beleid en een 
duidelijk verhaal rondom MelanO neergezet. Wat is MelanO? Waar staat 
het merk voor? Wie is de doelgroep? Hele duidelijke vragen, maar waar het 
antwoord niet eenduidig op was. Hoe dit hele proces tot stand is gekomen 
vertelt Jeanne Wessels ons in een persoonlijk gesprek. “We moesten een 
goede fundering bouwen, voordat we de rest van het huis konden uitbrei-
den”, vertelt Jeanne onder meer.

Het grote succes van MelanO verklaard
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– dus moeder en dochter, of zussen – die geluksmomenten met elkaar delen. 
Zo kwamen we op de slogan ‘Colour your Moment’ en dat houdt ook in dat 
we in onze reclame-uitingen alleen maar vrouwen samen afbeelden. De her-
kenbare momenten, zoals een moeder die haar dochter als bruid ziet, worden 
zodoende gebruikt in onze campagnes, waarin we gebruik hebben gemaakt 
van actrices omdat zij emotie kunnen overbrengen op een foto. Met Valentijn 
zie je van ons dus ook geen man die zijn vriendin verrast met een MelanO-
sieraad. Je ziet een vrouw die haar vriendin laat zien wat ze gekregen heeft.  
Dus vriendinnen onder elkaar is onze doelgroep.”

Producten
Ook op productgebied heeft MelanO natuurlijk ontwikkelingen doorgemaakt 
de laatste jaren. Waar voorheen de producten werden uitgebracht onder de 

noemer ‘ring’, ‘armband’ of ‘collier’ zijn er nu collecties zoals Vivid en Twisted. 
“Daarnaast hebben we alle producten een vrouwennaam gegeven. Dat draag 
bij aan de beleving en het verhaal van MelanO, maar het maakt het tevens 
persoonlijker en emotioneler. De collecties worden steeds verder gevormd 
en uiteraard hebben we ook tijdens de Najaarsbeurs weer een groot aantal 
noviteiten (daar leest u elders in dit blad meer over red.) die we presenteren 
in onze stand.”

POS-materiaal
De volgende stap was het verhaal van MelanO doortrekken naar het Point of 
Sale-materiaal. “Onze nieuwe displays zijn gemaakt om de producten eruit 
te laten springen. De displays zijn vervaardigd van roestvrij staal en daardoor 
komen de sieraden er heel mooi uit. Daarnaast bieden we dealerboeken aan 
in de nieuwe beleving van MelanO en zijn er consumentenfolders ontwikkeld 
om in te spelen op de geluksmomenten die vrouwen delen. Zwart-wit beeld en 
de producten in kleur. Ook hierdoor komen de sieraden echt op de voorgrond 
te staan. Het is helemaal naar onze wens.”

Toekomst
Dat MelanO grote stappen heeft gemaakt kunnen we wel concluderen uit het 
verhaal van Jeanne. “Maar dat betekent niet dat we nu stoppen met ontwik-
kelen. Er is nog genoeg te doen, maar we weten voor onszelf nu beter wie we 
zijn en waar we naartoe willen. Dit was een belangrijke stap voor MelanO, 
maar daarnaast ook een noodzakelijke. Stilzitten en afwachten is geen optie. 

Je moet jezelf blijven ontwikkelen en dat geldt voor iedereen binnen MelanO, 
maar ook voor onze klanten. Wij denken in ieder geval zo klaar te zijn voor 
de toekomst en we hopen dat we deze groei kunnen vasthouden. Er is in ieder 
geval nog genoeg potentie.”

Voor meer informatie: MelanO
Tel. 046-4261717, www.melano-jewelry.com, J&W-stand: C.332

“Door de enorme groei die we meemaakten, was het echt 

nodig om het merk MelanO duidelijk te positioneren. De juiste 

uitstraling, het juiste verhaal, de juiste beleving en het juiste 

gevoel opwekken. Dat is dan ook de afgelopen twee jaar 

gebeurd”

http://www.melano-jewelry.com/






TWISTED

Dit is city chique pur sang. 

Voor sterke persoonlijkheden,  

die houden van een twist.

Stijlvolle soepel draaiende  

vormen worden versterkt 

door een eindeloos scala  

van briljante Meddy’s. 

Met ingetogen en uitbundige kleuren. 

Met een keur aan materialen en 

prikkelende iconen. 

Twisted is mix and match. 

Twisted is meer. Veel meer.

Ik was op zoek naar een sieraad waar ik mijn eigen ik 

kon laten zien, mij kon onderscheiden van anderen 

door de uniekheid ervan. 

Een juweel dat zich niet liet repareren, bracht mij op 

een idee en zo is de Cateye ring ontstaan. 

Een ring waar je door middel van balletjes elk 

moment van kleur kunt wisselen. Creativiteit, 

dromen en passie zijn de inspiratie voor al onze 

producten. Dit hebben we nu ook doorgetrokken 

naar de productnamen, al onze sieraden hebben 

een vrouwennaam gekregen. 

Emotie laat dromen uitkomen…

Dit najaar heeft de Cateye een nieuwe aanwinst,  

de Cathy. We hebben daarnaast nog 14 andere 

designs die we lanceren op de najaarsbeurs. 

Laat jullie verrassen en blijf ons volgen!

 

Met kleurrijke groet,

Jeanne

Jeanne 
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“IF YOU CAN DREAM ITYOU CAN DO IT.”

COLOUR YOUR MOMENT

Met onze toegankelijke en naadloos op elkaar aansluitende collecties 

maken wij voor vrouwen het verschil. We laten hen opvallen met 

betaalbare originele juwelen en de zogeheten verwisselbare Meddy’s. 

geeft vrouwen de kans om keuzes te maken. Om aan te vullen, hun eigen 

collectie te creëren en zich zo te onderscheiden. Net even dat beetje 

anders dan anderen en toch herkenbaar. Stijlvol en elegant. Maar ook 

speels en kleurrijk. Tijdloos en toch eigentijds. Een statement met klasse

VOOR IEDER WAT WILS

Sieraden zijn emotie. Ze moeten passen bij persoonlijkheden. Bij 

belevingen. Ze dragen herinneringen in zich en bieden de mogelijkheid 

om te dromen over wat niet is, maar wel kan komen. MelanO begrijpt 

dit als geen ander en biedt herkenbare collecties sieraden - ringen, 

armbanden, oorbellen en hangers - met verwisselbare steentjes aan. 

Onze Meddy’s. Dit zijn stenen in allerlei vormen, kleuren en materialen, die 

naar wens veranderd kunnen worden. Ze bieden klanten de mogelijkheid 

om collecties naar eigen inzicht op te bouwen en variatie aan te brengen. 

Laagdrempelig, betaalbaar en altijd bijzonder.

ZIE 
OMSLAG

INSPIRATION
Step into the colourful world of MelanO

Cathy

ZIE 
MSLAG

Cathy

CATEYE

Ongenaakbaar, 

mysterieus en uitdagend. 

Een tikkeltje eigenwijs. 

Dat is de MelanO’s original. 

Dat is de Cateye. 

Chique, uniek 

en speels tegelijkertijd. 

Voor vrouwen die weten 

het leven gaan.

€ 90,75

Cathy
€ 82,45 & € 90,75

Bij MelanO zien we vrouwen zoals ze zijn. We láten vrouwen zichzelf zijn. Zorgzaam voor hun omgeving. Met aandacht voor elkaar. Samen met vriendinnen 

onderweg. Flaneren in de stad. Een filmpje pikken. Recepten uitwisselen. Met warme chocomel in de winter. En een frisse rosé in de zomer. Herinneringen 

ophalend met moeders. Dochters meenemend aan de hand. Trots. Enthousiast. Goedlachs. En creatief. Vrouwen zijn altijd bezig. Altijd op pad. Zoeken 

verbinding en dromen over wat kan zijn. 

g Altijd op pad. Zoeken 

Tess
€ 152,35

Tasha
€ 197,70

We zijn een hands-on bedrijf. Uit het Zuiden van Nederland. Daar zijn we trots op. We combineren een praktische 

innovatieve instelling met een warme benadering. Met oog voor onze klanten. En onze medewerkers. We werken 

met hart voor de zaak. Gaan graag de communicatie met onze omgeving aan. Letten op details. Zonder echter het 

geheel uit ogen te verliezen. En altijd met een knipoog. We volgen onze intuïtie, maar kennen ook onze markt. Gaan 

match. Eindeloze combinaties. Wisselen zonder verwisselbaar te zijn. MelanO. Colour your moment.

Nieuwsgiering naar onze nieuwe sieraden? 

Bezoek onze stand 1C.332 of speel het op zeker en maak een afspraak met uw account manager.

Of neem contact op met tel: 046-426 17 17 / info@melano-jewelry.com

www.melano-jewelry.com

FOLLOW US 
@melanojewelry

STURDY

Onafhankelijk. 

Tegendraads. 

Stoer.

En tegelijkertijd bijzonder vrouwelijk 

en spiritueel. De Sturdy, met zijn sterke 

uitstraling, is er om niet meer 

af te doen. Deze sieraden geven betekenis. 

Brengen verdieping. Op eigen kracht.

Voor krachtige vrouwen.

Stefanie & Eva

€ 62,40

€ 112,30

€ 109,90€ 83,80

RVS display

Valerie
€ 109,80

Violetta
€ 119,85

“CHOOSE YOU
R 

FAVORITE 

MED
DY.”

R

VM

Onze dealers ondersteunen wij met 

een selectie aan Corporate Marketing 

materialen, zoals bijvoorbeeld

ons Dealerboek, POS en marketing 

materialen.

VIVID

Wereldse sieraden met frivole 

uitdagende kleuren. 

Levendige eyecatchers die 

zich perfect laten combineren 

met bijvoorbeeld de eindeloze 

Twisted collectie. 

Of je nu naar het strand gaat 

of onderduikt in het nachtleven… 

de Vivid vergezelt je altijd.

€ 112,30

Fe
es
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agen actie
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Valentina
€ 209,60

Violet
€ 74,85

“DREAM BIG,
SPARKLE MORE, 
SHINE BRIGHT.”

INCL. 
VOUCHER

T.W.V. € 50,-

€ 112,30

Vicky & Tracy & Eva

mailto:info@melano-jewelry.com
http://www.melano-jewelry.com/


“De heritage van Bruno Söhnle brengt mensen in vervoering”, aldus Vincent 
en Christiaan Hersevoort van GH Uurwerken, het bedrijf dat de distributie-
rechten voor Bruno Söhnle in de Benelux in handen heeft. “En dát is precies 
wat sieraden, wat horloges zeker ook zijn, behoren te doen. Het besluit van 
de consument om een bepaald horloge te kopen is nou eenmaal voornamelijk 
emotioneel gedreven.”

Gouden kansen
Een goed bewustzijn van de behoef-
tes van de consument en de moge-
lijkheid van de juwelier om hier 
met diens kennis en assortiment op 
in te spelen bieden ‘gouden’ kan-
sen. “Het tonen van mechanische 
modellen moet hierbij niet worden 
onderschat. Dit zorgt namelijk voor 
een ultieme productbeleving en cre-
eert samen met het verhaal van 
de juwelier de juiste emotie bij de 
consument.”

Elke gelegenheid
Het succes van Bruno Söhnle komt echter niet enkel doordat het zo goed 
aansluit bij de huidige behoeftes van de consument, maar zeker ook door de 
gedegen opbouw van de collectie. “Van elegant en klassiek tot sportief tech-
nisch en van quartz tot mechanisch, voor iedereen en voor elke gelegenheid 
biedt Bruno Söhnle het ideale horloge.”

Najaarsbeurs
“Wij kijken er naar uit om tijdens de Jewels & Watches Najaarsbeurs weer een 
aantal nieuwe modellen van Bruno Söhnle presenteren”, zeggen Vincent en 
Christiaan Hersevoort. “Naar ons idee is Bruno Söhnle er weer meer dan ooit 
in geslaagd om op geheel eigen wijze de hedendaagse opvattingen over stijl te 
verwerken tot een nieuwe serie tijdloze tijdmeters.” 

Meer informatie: GH Uurwerken
Tel. 038-4653894 
info@gh-uurwerken.nl 
www.gh-uurwerken.nl 
J&W-stand: A.133

De horloges van Bruno Söhnle krijgen steeds meer bekendheid onder het 
grote publiek en worden gewaardeerd om hun onderscheidende kwaliteit 
tegen een reële prijs. Het merk uit Glashütte vaart wel bij de toenemende 
behoefte aan echt vakmanschap en de natuurlijke bewondering voor men-
selijke creaties op hoog specialistisch niveau.

“De heritage van Bruno Söhnle brengt mensen in vervoering”
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Elk van de ultravrouwelijke en trendy horloges is geïnspi-
reerd op een bloem, zoals de klaproos, hibiscus, roos of 
Tahitiaanse gardenia. De ice FLOWER modellen hebben 
een unisex maat (43 mm) en in totaal zijn er maar liefst 
zestien modellen uitgebracht, uitgevoerd met roségoud of 
goud gekleurde rand om de wijzerplaat en de gesp. De 
ice FLOWER modellen hebben een adviesverkoopprijs van 
€99,-.

Voor aanvullende informatie: 
Paul Simons Watches & Design
Tel. 020-6723333, www.paulsimons.nl
J&W-stand: B.262 & C.364

Flower power is weer helemaal terug met de ice FLOWER 
van Ice-Watch. Opvallend, fleurig en helemaal hot! Deze 
nieuwe collectie van levendige, frisse bloemen; simpel-
weg onweerstaanbaar in 2015! 
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Met Sawyer presenteert Michael Kors een damesmo-
del in trendy najaarskleuren zoals bordeaux, grijs, 
blauw en bruin. De sportieve Sawyer is uitgerust met 
een chronograaf uurwerk, vervaardigd uit gepolijst 
stainless steel en de indexen zijn van kristal. 

Sieraden
De nieuwe collectie Michael Kors sieraden combi-
neert rijke kleuren met geometrische lijnen die doen 
denken aan de skyline van de stad. De collectie 
omvat veel gebruik van zwart agaat die zorgt voor 
een sophisticated touch aan colliers, armbanden en 

ringen. Agaat zorgt voor een chic accent 
aan de nieuwe sieraden, die daardoor nog 
meer opvallen.

Meer informatie: 
Fossil Europe BV
Tel. 0314-799039
info@fossil.nl, www.fossilgroup.com 
J&W-stand: B.233

Michael Kors heeft de afgelopen jaren het mode-
beeld voor een groot deel bepaald. De populariteit 
is naar ongekende hoogten gestegen en het einde 
is nog niet in zicht. Dit najaar gaat Michael Kors 
gewoon weer verder met het verleiden van consu-
menten met schitterende horloges en sieraden. 

Michael Kors blijft verleiden

ice FLOWER: zestien 

verrassende bloemenprints

A D V E R T E N T I E

http://www.paulsimons.nl/
mailto:info@fossil.nl
http://www.fossilgroup.com/
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Zoals altijd weet Fossil als geen ander haar idealen te vertalen naar tijdloze 
horloges en sieraden, die wel helemaal volgens de laatste trend zijn ontworpen. 

Laat u dan ook verrassen door de variëteit van Fossil. Van stoere horloges met 
robuust design, tot fijne sieraden met een duidelijke Fossil-touch. Er is voor 
ieder wat wils in deze nieuwe collectie. 

Meer informatie: 
Fossil Europe BV
Tel. 0314-799039
info@fossil.nl
www.fossilgroup.com
J&W-stand: B.233

Ancher mono cycling
De strakke vormgeving van Skagen is niet alleen mooi, maar ook nog eens 
heel populair. De modellen met milanaise horlogeband zijn hardlopers in de 
collectie van Skagen en dit jaar zien we een heel bijzonder uurwerk terug in 
de collectie. Net zoals in Nederland is Denemarken ook een fietsland en om 
dat aspect kracht bij  te zetten, heeft Skagen haar meest iconische horlogekast 
– Ancher – geinspireerd op een fietswiel. Op een unieke manier wordt
de tijd weergegeven bij de Anchor mono cycling. Skagen nam een traditioneel 

tweewijzer-uurwerk en gaf het een vernieuwende look. De uren worden aan-
gegeven in het ronde klokje, de minuten door de typerende Skagen blauwe 
wijzer. Dit ontwerp biedt een combinatie van noviteit met eenvoudige func-
tionaliteit.

Meer informatie: 
Fossil Europe BV
Tel. 0314-799039
info@fossil.nl 
www.fossilgroup.com 
J&W-stand: B.233

Fossil maakt dit najaar een geweldige indruk met de nieuwe modellen die 
het beste uit het verleden combineren met moderne innovaties. Onder 
de noemers ‘Fossil’s Curious Set’ zijn de horloges, sieraden en accessoires 
samengebracht. Dit najaar zoomt Fossil heel erg in op iconische producten, 
geselecteerd op design, kleur en cultuur. 

Het design van Skagen is onmiskenbaar Deens. Vorm, eenvoud en functio-
naliteit zijn de basis voor elk ontwerp en ook dit najaar zien we dat duide-
lijk terug. Met Simply Skagen introduceert Skagen een reeks kleine, nieuwe 
accessoires waarin ook portemonnees en pashouders voor zowel heren als 
dames zijn terug te vinden. Daarmee heeft Skagen de volgende stap gezet 
naar een breder aanbod en is het Deense merk hard op weg een lifestyle 
brand te worden.

Fossil’s Curious Set

Lifestyle brand Skagen zet stap voorwaarts

Jacqueline ▶Original Boy-

friend ▶

◀ Anchor mono cycling

mailto:info@fossil.nl
http://www.fossilgroup.com/
mailto:info@fossil.nl
http://www.fossilgroup.com/
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“Met JUPA heeft de juwelier alle functionaliteiten in handen voor een goede 
bedrijfsvoering”, aldus Neomi ten Hoeve, accountmanager voor de juweliers-
branche binnen Eijsink Afrekensystemen. “Een nieuwe functionaliteit is het 
mailen van kassa- en reparatiebonnen. Een extra servicetool binnen JUPA. 
Nooit meer zoekgeraakte bonnetjes bij de klant en nog belangrijker: de onder-
nemer bouwt automatisch zijn klantenbestand op. Het versturen van nieuws-
brieven ligt binnen handbereik, omdat de mailadressen al in zijn bezit zijn. 
Ook kunnen loyaliteitsprogramma’s eenvoudig opgestart worden. Een ander 
voorbeeld van relatiemarketing is de uitgifte van cadeau- en tegoedbonnen, in 
de eigen huisstijl.”

JUPA Mikropakket koppeling 
Het versturen van waardevolle zendingen wordt binnen de juweliersbran-
che veelal uitgevoerd door Mikropakket. Het is mogelijk om etiketten voor 
Mikropakket direct vanuit JUPA te printen. Binnen JUPA zijn de adresgege-
vens van bijvoorbeeld klanten, leveranciers en reparateurs al beschikbaar. 
Hierdoor kan op eenvoudige wijze een etiket geprint worden. Alle noodzake-
lijke informatie wordt door JUPA gegenereerd en afgedrukt. Daarnaast is het 
mogelijk het verzonden pakket vanuit JUPA via Track & Trace te volgen. Zo 

behoudt de ondernemer totale controle 
en overzicht over alle pakketten die hij via 
Mikropakket ‘on the road’ heeft.

JUPA HSC koppeling
Uniek is de directe koppeling met HSC. 
Opgeslagen informatie in het JUPA-
systeem wordt gebruikt om de reparatie 
direct, online, bij HSC aan te melden. 
Vanuit JUPA is ook de laatste status van 
de reparatie op te halen. Deze koppeling 
zal in de toekomst nog uitgebreid worden 
met het meesturen van foto’s.

Innovaties 
Neomi ten Hoeve: “De afgelopen jaar geïntroduceerde interface met 
Mikropakket verhoogt de efficiency in bedrijfsprocessen. Dit zullen we op meer 
fronten gaan doorvoeren.” Brian Doortmont, consultant JUPA, vult Neomi aan: 
“Het nieuwe softwareplatform, door Eijsink in eigen huis ontwikkeld, stelt ons 
ook in staat om de vernieuwingen in de markt en binnen Eijsink te bundelen. 
Zo kunnen branches van elkaar profiteren. Ook zorgen we zo voor flexibiliteit 
en onafhankelijkheid. Binnen onze muren heet het: any place, any device. 
Begin dit jaar hebben we een nieuw concept geïntroduceerd: een Point of Sale 
app voor tablet en smartphone met een webbased backoffice. Met onze soft-
wareontwikkeling, projectmanagement, systeemimplementatie, helpdesk en 
technische dienst bieden wij bedrijfszekerheid voor onze klanten. 24 uur per 
dag, zeven dagen per week, 365 dagen per jaar.”

Personeelsplanner
Met de Eijsync personeelsplanner gaat de planning snel en eenvoudig, aldus 
Neomi. “Via smartphone of tablet kunnen medewerkers hun rooster online 
bekijken. Iedereen weet waar hij of zij aan toe is. De verschillen tussen 
geplande en gewerkte uren zijn in één oogopslag in beeld. Dit kan bijvoor-
beeld per maand of per medewerker. Naast kostenbesparing biedt de Eijsync 
personeelsplanner nog meer voordeel: het overzichtelijke dashboard geeft 
overal inzicht in de prestaties van de onderneming. Ook kan gemakkelijk een 
personeelsdossier worden opgebouwd en met de real time tijdklok – op basis 
van vingerafdrukken – heeft de ondernemer nog meer grip op de uren.”

Voor meer informatie:
Eijsink Afrekensystemen
Tel. 074 – 250 55 00
www.eijsink.nl   
J&W-stand: C.315

In het digitale tijdperk waarin we ons begeven is automatisering een zeer 
belangrijk gegeven. Gelukkig zijn er partijen zoals Eijsink Afrekensystemen 
die hun bijdrage leveren aan het vereenvoudigen van uw werk. Wij spra-
ken met Neomi ten Hoeve, accountmanager voor de juweliersbranche en 
Brian Doortmont, consultant JUPA, over de vele mogelijkheden die Eijsink 
Afrekensystemen juweliers kan bieden. 

“Met JUPA heeft de juwelier alle functionaliteiten 

in handen voor een goede bedrijfsvoering”
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by aumentum

Wilniserf 20 

5036 AT Tilburg

T 013-5422437

E info@josheeren.nl

I www.josheeren.nl

Goud- & Zilver 
Reparatieatelier

(Sinds 1945)

Goud & Zilverreparaties

Verzilveren/Vergulden

Nieuwwerk/Bedrijfsspeldjes

Hand & Computer graveren

Ontwerp (eigen idee)

Groot Zilverwerk

Zetten/Rhodineren

Glas & fotograveren

mailto:info@josheeren.nl
http://www.josheeren.nl/
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Door de nieuwe labels aan het portfolio van DNa toe te voegen worden 
verschillende doelgroepen bediend in opbouwende prijssegmenten binnen 
het briljant segment. Door het toevoegen van de nieuwe labels toont Fashion 
Partners aan niet alleen innovatief te zijn, maar ook zeer snel te kunnen scha-
kelen. “Het eerste label ‘DNa Black Diamond’ richt zich op de consument die 
zich aangetrokken voelt tot een stoerdere, sensuelere uitstraling. De uitstraling 
van het label is dan ook volledig daarop gericht met bijzondere verpakkingen, 
een mysterieuze display, een bijbehorende ‘brand movie’ en een zeer innova-
tieve staande display. Ook worden er zogenaamde ‘statement pieces’ toege-
voegd die ingezet worden in verschillende PR-uitingen”, aldus Jeroen.

DNa Hollandse Meesters
Dit najaar wordt daarnaast het meest exclusieve label binnen DNa tot nog toe 
onthuld. Jeroen: ‘DNa Hollandse Meesters’ wordt in samenwerking met het 
Mauritshuis op de Jewels & Watches Najaarsbeurs geïntroduceerd. De fraaie 
sieraden zijn geïnspireerd op meesterwerken van onze Nederlandse groot-
meesters uit de schilderkunst en dat wordt gekoppeld aan onze meesterwerken. 
Zoals altijd worden de sieraden vervaardigd door de allerbeste Nederlandse 
edelsmeden. Hollandse meesters is ons antwoord op het ooit zo populaire 
Jaarstuk. Ik denk dat juweliers hier erg blij van zullen worden. Het verhaal 
van ‘ons’ Nederlands ambacht wordt op deze manier naar grotere hoogtes 
gestuwd. Het label wordt ondersteund door zeer chique displays, een staande 
vitrine die op innovatieve wijze interactie zoekt met de consument en uiter-
aard fantastische visuals. Dat kan natuurlijk ook niet anders met zulke mooie 
meesterwerken.”

Lichtbakken
“Ook de grote ombouwoperatie van onze chique lichtbakken is in volle gang. 
Overal in Nederland worden de oude bakken van de gevel gehaald en vervan-
gen voor onze nieuwe exemplaren. De ombouwoperatie wordt geheel gratis 
verzorgd voor onze dealers”, vertelt Jeroen tot slot.

Meer informatie: Fashion Partners
Tel. 035-5448447, www.fashionpartners.nl, www.diamondnederland.nl 
J&W-stand: D.403

Fashion Partners komt met twee nieuwe labels

Op het gebied van sieraden is er volop beweging. De afgelopen jaren is er 
steeds meer ruimte gekomen voor nieuwkomers op de markt en dat heeft 
geleid tot een groot aantal nieuwe gezichten. Eén van de meest succesvolle 
gezichten kent u onder de naam Fashion Partners, die in 2014 met Diamond 
Nederlands ambacht (DNa) op de markt kwamen. In het afgelopen jaar 
heeft het bedrijf zich bewezen als ‘Creator of brands’ en dat blijkt dit najaar 
eens te meer. “Speciaal voor het najaar introduceert DNa maar liefst twee 
nieuwe labels! Na het succes van ‘Precious Words by DNa’ tijdens de Jewels 
& Watches Voorjaarsbeurs en het hippe zusje ‘14/57 Diamond Jewelry’, 
wordt er weer een volgende grote stap gezet om een totaalpakket neer te 
zetten voor de zelfstandige juwelier”, zo horen wij van Jeroen Decker van 
Fashion Partners.

http://www.fashionpartners.nl/
http://www.diamondnederland.nl/
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COLLECTION
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Filip Tysander is 31 jaar en richtte ongeveer vier jaar geleden het u waarschijn-
lijk wel bekende horlogemerk Daniel Wellington op. Zijn doel was om het gat 
op te vullen dat er, naar de mening van Tysander, op de ‘preppy’ markt bestond.

Wat is de inspiratie achter de naam Daniel Wellington?
“Een paar jaar geleden kwam ik tijdens het reizen een man tegen met een 
onberispelijke stijl, een echte heer. Zijn naam was Daniel Wellington. Hij droeg 
horloges met oude verweerde NATO-bandjes, wat precies paste bij zijn look. 
Alles aan hem was zo authentiek dat het voor mij erg natuurlijk aanvoelde om 
mijn horlogelijn naar hem te vernoemen.”

Wat deed je vóór Daniel Wellington?
“Ik heb een bachelorsdiploma in business en marketing. Verder ben ik uit mijn 
interesse voor mode met mijn broer een webshop begonnen voor betaalbare 
en modieuze vlinderstrikken en accessoires. In 2009 begon ik met mijn eerste 
horlogemerk, geïnspireerd op de plastic trend. Na het ontmoeten van Daniel 
Wellington heb ik gekozen voor een meer preppy stijl.”

Waar komen je ideeën vandaan, en speelt tijd een significante rol in het crea-
tieve proces?
“Ik zoek constant naar kleine dingen die mij inspireren, van meubelstukken tot 
een detail op iemands schoenen. Dit probeer ik te verwerken in het minima-
listische design van de Daniel Wellington horloges. Ik wil mijn visie niet laten 
compromitteren door tijdsrestricties. Alleen als een nieuwe collectie een vorm 
aangenomen heeft waar ik helemaal tevreden mee ben, ben ik bereid mijn 
naam erop te zetten. Dit kan van twee maanden tot twee jaar duren.”

Simplistische cleane modellen zijn in momenteel. Wat vind je van de huidige 
trends en heeft dit invloed op de benadering van design?
“Het is fijn om te zien dat het publiek de schoonheid in is gaan zien van mini-
malistisch design en de preppy invloed draagt daar zeker aan bij. Het is wel zo 
dat veel bedrijven designs van mij en anderen kopiëren. Ik denk dat ze er beter 
aan zouden doen als ze op hun eigen stijl zouden vertrouwen. Het design van 
Daniel Wellington is tijdloos. Trends komen en gaan maar ze zullen altijd met 
onze horloges te combineren zijn.”

Wat zijn de toekomstplannen voor Daniel Wellington?
“Ik wil Daniel Wellington blijven ontwikkelen en hopelijk zal dit ooit leiden 
tot mijn gedroomde doel: dat wij onszelf het grootste horlogemerk ter wereld 
kunnen noemen.”

Voor meer informatie: Orfac, Tel. 050-2110711, 
www.orfac.nl, www.danielwellington.com, J&W-stand: B.245

Het verhaal achter 

Daniel Wellington

Daniel Wellington is een Zweeds horlogebedrijf dat vier jaar geleden startte 
en in no time een ongekende populariteit heeft verworven. De horloges van 
Daniel Wellington vallen in de ‘preppy’ trend en zijn ontegenzeggelijk zeer 
succesvol. Zo koerst het bedrijf dit jaar af op een omzet van 250 miljoen 
dollar (230 miljoen euro). Ook op social media is het merk enorm popu-
lair; zo is Daniel Wellington bijvoorbeeld op Instagram het meest gevolgde 
horlogemerk met ruim één miljoen fans en bereikt het maar liefst meer dan 
twintig miljoen mensen via diverse social media. Wij vonden het dan ook 
hoog tijd om nader kennis te maken met Daniel Wellington-oprichter Filip 
Tysander.

“Trends komen en gaan, maar 

ze zullen altijd met de horloges 

van Daniel Wellington te 

combineren zijn”

Fi
lip

 T
ys

an
de

r

D E  J U W E L I E R  N R  4  2 0 1 5 69

J E W E L S  &  W A T C H E S  N A J A A R S B E U R S

http://www.orfac.nl/
http://www.danielwellington.com/


J E W E L S  &  W A T C H E S  N A J A A R S B E U R S

D E  J U W E L I E R  N R  4  2 0 1 570

Geef charm aan het leven 
Giovanni Raspini heeft een charme 
gecreëerd voor elk moment van het 
leven. Deze zilveren charms vertel-
len een persoonlijk verhaal. Open de 
armband en plaats de, uit de verschil-
lende thema’s, gekozen charms met 
daarnaast de Roulettini tussenstukken. 
Deze zorgen ervoor dat de charms 
voldoende uit elkaar blijven. Er kan 
zelf gekozen worden wat, waar en hoe 
alles geplaatst wordt. Dit jonge, speelse 
juweel is volledig modulair en aanpas-
baar. Haal ze één voor één onder een 
vergrootglas en u zal een wereld vol 
fantasie ontdekken, waar het een genot 
is om te verdwalen en te dromen.

Meer informatie: 
Blu Distribution
Tel. +32 (0) 2 66 99 678
www.bludistribution.com
J&W-stand: B.224

Blu Distribution presenteert deze zomer de collectie Roulette, welke aan de 
reeds uitgebreide collecties van Giovanni Raspini is toegevoegd. Deze zilveren 
charms werden ontworpen door de toonaangevende zilversmid uit Toscane 
himself, Giovanni Raspini. 

Nieuwe collectie Giovanni Raspini: Roulette

Ronde, speelse vormen met bijzondere structuren creëren samen een warme en 
authentieke najaarscollectie. Ook dit seizoen is de ringencollectie aangevuld 
met stoere, robuuste exemplaren. Door het enorme succes van de populaire 
goldfilled-ringen zijn deze nog steeds terug te vinden in de najaarscollectie. 
Tevens is de goldfilled-ringen collectie verrijkt met twee gloednieuwe exem-
plaren met de herkenbare handtekening van Jéh Jewels. 

Voor meer informatie: Jéh Jewels, Tel. 010-5913651,
info@jehjewels.nl, www.jehjewels.com, J&W-stand: B2 (Plaza)

Tijdens de Jewels & Watches 
Najaarsbeurs is de Plaza wederom 
het domein van de gastexposanten. 
Veel bekende en onbekende gezich-
ten vullen de Plaza van zondag 30 
augustus tot en met dinsdag 1 sep-
tember. Ook Jéh Jewels is aanwezig. 
De nieuwe najaarscollectie van Jéh 
Jewels is dit seizoen gevuld met 
ambachtelijke sieraden van mooie 
zwart-wit contrasten tot de luxueuze 
‘touch of gold’-uitstraling. De collec-
tie representeert elegante sieraden 
die als set compleet te maken zijn. 
Veelal met de diverse structuren in 
(geoxideerd) 925 sterling zilver en 
een combinatie van zilver verguld. 

Najaarscollectie van Jéh Jewels 

http://www.bludistribution.com/
mailto:info@jehjewels.nl
http://www.jehjewels.com/
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Ter ere van haar veertigjarig jubileum brengt Pas Diamonds 

deze prachtige limited edition solitair met zijstenen uit, met totaal 

De ring is beschikbaar in bicolor of witgoud en heeft een gelimiteerde 
en genummerde oplage van slechts honderd stuks.  

*(juwelen in de juwelendoos op de foto zijn ter illustratie en behoren niet tot de aanbieding)

P A S  D I A M O N D S  4 0 - J A R I G  J U B I L E U M

LIMITED
     EDITION!

nu slechts 
   €1.995,-  W.V.K.

                       van € 3.325,- 



In het uurwerk van de Mondaine Helvetica No 1 Smart is namelijk de aller-
nieuwste smarttechnologie gefocust op het monitoren van beweging en slaap, 
met MotionX® bewegingstracking, Sleeptracker® slaapmonitor, slaapcyclus 
alarms, Get-Active alerts en Smart coaching – waarin al deze data kan worden 
opgeslagen in de MotionX cloud. 
 
“Dit is een prachtig Zwitsers horloge dat tegelijkertijd ‘connected’ en ‘smart’ 
is”, vertelde André Bernheim, CEO van Mondaine al eerder. “Vergeet niet dat 
Mondaine, door onze vader in 1951 opgericht, één van de eerste LCD en LED 
horloges introduceerde. En nu zetten we de volgende stap in de toekomst van 
de Zwitserse horloge industrie. Dit is de allereerste Swiss Made horologische 
smartwatch.”

De Mondaine Helvetica No 1 Smartwatch in de Helvetica® Bold uitvoering 
heeft een klassieke gematteerde stalen kast, witte wijzerplaat, saffier glas en 
een zachte lederen band. In de Helvetica No 1 Smartwatch heeft Mondaine 
het voor elkaar gekregen om Zwitserse horlogerie te verenigen met esthetisch 
design en de laatste technologische ontwikkelingen.

Meer informatie: City Time 
Tel. 075-6707075
info@city-time.nl 
www.mondaine.com 
J&W-stand: C.305

Begin dit jaar introduceerde Mondaine met de Helvetica No 1 Smart haar 
eerste smartwatch ooit. Op het eerste gezicht laat de wijzerplaat weinig 
overeenkomsten zien met de blinkende LED schermen van concurrerende 
smartwatches; het model lijkt precies op de standaard Mondaine Helvetica 
Bold. Het verschil zit hem in de wijzerplaat op zes uur. Dit is geen kleine 
secondewijzer of een maandaanduiding, maar een analoge vertaling van de 
smarttechnologie dat zich in het hart bevindt van dit unieke uurwerk.   

Mondaine Helvetica No 1 Smart

‘Save the Forest’ set
Obaku steunt de oerwouden door bij elke verkochte ‘Forest set’ €10,- te 
doneren aan Conservation International. De set bestaat uit een Limited Edition 
Obaku horloge, individueel genummerd en gegraveerd met een boom op de 
achterzijde van de wijzerplaat. De set komt met een roestvrijstalen collier met 
een boom en een hartje er aan, zodat je 
kunt laten zien dat je de natuur helpt. 

Over Obaku
Obaku combineert het idee van traditi-
oneel Deens design met een invloed uit 
de Zen filosofie. Obaku heeft een col-
lectie ontwikkelt die een mix biedt van 
minimalisme, elegantie en stijl. Obaku 
streeft ernaar haar horloges niet alleen 
luxueus maar ook betaalbaar te houden. 
De Deense Christian Mikkelsen en Lau 
Liengård Ruge zijn de designers die in 
meer dan zestig landen worden verkocht. 

Meer informatie: City Time 
Tel. 075-6707075, info@city-time.nl 
J&W-stand: C.305

De natuur is er al meer dan viereneenhalf miljard jaar. Dat is 22.500 keer 
langer dan wij. Helaas zijn we vaak de niet gewaardeerde gasten geweest en 
onze comfortabele manier van leven heeft de bronnen van Moeder Natuur 
uitgebuit. Obaku, het Deense horlogemerk, lanceert een gift set met als 
doel: ‘Save the Forest’. Hoewel het bos eigenlijk geen redding nodig heeft, 
volgens de campagne van Conservation  International, maar daarentegen 
mensen wel. 

Obaku ‘Save The Forest’ gift set
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Exclusieve distributeur BeNeLux: TMH watches & jewellery
voor info: www.takemehome.nl of info@takemehome.nl

Official Cosmonauts Chronograph

The legend in time and space Face the New

Voor informatie:
Eurogold BV | Tel: +31 0578 615333 | Email: eurogold @wxs.nl
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Inspiratie
Dit najaar komt Sif Jakobs Jewellery 
met een collectie die het erfgoed 
omarmt van Deense sieraden. De 
veelzijdige collectie toont een veel-
voud aan prachtige nieuwe designs 
met oorsieraden, ringen en hangers. 
Sprankelende stenen verrijken de 
sieraden die opvallende vormen 
hebben. De inspiratie voor haar 
ontwerpen haalt Sif Jakobs uit 
architectonische meesterwerken 
waar het realiseren van sym-
metrie de uitdaging is. De ringen 
hebben een elegante uit-
straling waarbij lijnen in 
elkaar overlopen, maar 
toch symmetrie behou-
den.

Ringen
Geinspireerd door de knuckle duster ringen van vorig seizoen, 
komt Sif Jakobs nu met een aantal statement pieces met glinste-
rende zirkonia op een effen metalen basis. Hiermee wordt de 
grote sieraden trend naar een volgend level getild. De ring bedekt 
meerdere vingers voor een speel effect.  De Orbit ring is echt een 
esthetisch kunstwerk van Sif Jakobs. Twee strengen lijken om elkaar 
heen te draaien. Deze moderne ring is een lust voor het oog.

Oorsieraden
Op het gebied van oorsieraden heeft Sif Jakobs zich ook dit najaar 
weer overtroffen. Voor degenen die gaan voor een gewaagdere stijl 
heeft Sif Jakobs een aantal gedurfde oorsieraden vervaardigd van zilver 
en verfraaid met zirkonia, waardoor er ook een beetje glamour aan elke 
outfit kan worden toegevoegd.

Colliers
De colliers die we terugvin-
den in de nieuwe collectie van 
Sif Jakobs tonen de veelzijdig-
heid van de collectie. Waar 
de ringen en oorsieraden een 
gedurfde stijl verraden, gaat Sif 
Jakobs met de colliers ‘back to 
basic’, met een enkel, gebo-
gen staafje dat aan een fijn 
collier hangt. De hangers zijn 
beschikbaar in zilver, rosé- en 
goudkleur en natuurlijk voorzien van zirkonia voor dat beetje extra cachet. 
Als tweede zien we het ´tusk´ design, waar een slagtandvormige hanger de 
hoofdrol speelt.

Het design van de sieraden van Sif Jakobs kan omschreven worden als Nordic 
minimalisme, aangevuld met Italiaanse elegantie en een stukje rauwheid, 
maar wel met een vrouwelijke touch. De collecties bestaan uit sieraden die 
vervaardigd zijn van rhodium zilver al dan niet voorzien van een 18 karaat 
roségoud plating. Daarnaast worden de sieraden voorzien van bijvoorbeeld 
Italiaanse lederen of Swarovski-elementen, zoals we ook in de nieuwe collectie 
weer veelvuldig zien. Tijdens de Jewels & Watches Najaarsbeurs is Sif Jakobs 
Jewellery aanwezig als exposant: “We verheugen ons op uw komst op onze 
stand D.421 waar wij onze producten zullen tonen”, aldus Sif Jakobs.

Meer informatie: MB Agencies,Tel. 06-54752875, 
www.sifjakobs.com, J&W-stand: D.421

Betoverende sieraden van Sif Jakobs Jewellery

Het is tot nog toe een geweldig avontuur voor Sif Jakobs sinds de oprichting 
van het sieradenmerk in 2009. In zes jaar is het merk uitgegroeid tot een 
erkende partner en heeft het een trouwe schare fans opgebouwd wereld-
wijd. Het moderne sieradenmerk uit Denemarken heeft met ontwerpster Sif 
Jakobs een krachtige troef in handen, want de sieraden van haar hand zijn 
niet alleen betoverend, maar ook nog eens heel betaalbaar en van een zeer 
hoge kwaliteit. Dit najaar zijn er weer een aantal prachtige nieuwe model-
len toegevoegd aan het assortiment van Sif Jakobs Jewellery. 

Sif Jakobs
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Suzanne van Aarle van Watch! Eindhoven geeft aan dat de producten van Mark 
Maddox een mooie aanvulling vormen op het bestaande aanbod. Voorheen 
was er namelijk geen aanbod van horloges in het prijssegment waarin Mark 
Maddox opereert. Hiermee is het mogelijk om een nieuwe doelgroep aan te 
boren. De gemiddelde koper van de Mark Maddox-horloges bestaat volgens 
Suzanne van Aarle uit mensen die niet veel waarde hechten aan horloges van 

een duur en prestigieus merk, maar liever mooie horloges hebben voor een 
betaalbare prijs.

Prijs en luxe
De prijs-kwaliteitverhouding wordt dan ook gezien als een van de sterkste pun-
ten van Mark Maddox. Hierbij is het vooral zo dat de horloges er door de luxu-
euze uitstraling duurder uitzien. “Qua uiterlijk zijn de Mark Maddox horloges 
vergelijkbaar met producten als die van Marc Jacobs, terwijl horloges van dit 
laatste merk veelal duurder zijn. Hierdoor kopen klanten deze horloges vaak 
gelijk als ze deze hebben gezien. Ook worden de horloges veel als cadeau 
gekocht. De reactie van onze klanten is vooral dat de horloges leuk zijn voor 
de afwisseling. Ook wordt er veel genoemd dat de horloges er leuk uitzien en 
dat de prijs meevalt”, zegt Suzanne van Aarle. Zelf vindt Suzanne van Aarle het 
ook fijn om de horloges in het assortiment te hebben zodat ze geen ‘nee’ meer 
hoeft te verkopen in dit segment.

Service
Over de service naar de verkoper toe is Suzanne van Aarle zeer te spreken. Ze 
geeft aan dat de service top is. De distributeur, Paul Simons Watches & Design, 
is goed bereikbaar en komt ook geregeld langs om te kijken of er geen proble-
men zijn. Ook wordt de ondersteuning van de marketing vanuit Mark Maddox 
en Paul Simons goed geregeld. Er worden leuke acties georganiseerd en er zijn 
goede visuals. Dit leidt er toe dat de marges op de producten van Mark Maddox 
erg goed zijn. Door te kiezen voor een periodieke aanvulling van de collectie, 

Sinds vorig jaar is Paul Simons Watches & Design de trotse distributeur van 
het Spaanse horlogemerk Mark Maddox. De redactie van vaktijdschrift De 
Juwelier schreef al eerder over de meerwaarde van Mark Maddox volgens 
Paul Simons. Zo noemde hij het merk al eens ‘de Zara onder de horlogemer-
ken’. Wij waren echter ook wel benieuwd wat juweliers vinden van Mark 
Maddox. Zodoende namen wij contact op met Watch Eindhoven en Juwelier 
Stijnis in Emmen en spraken met Suzanne van Aarle en Stephanie de Haan. 
Wij kwamen erachter dat Mark Maddox wordt gezien als een welkome 
aanvulling op het assortiment.

Juweliers zeer te spreken over Mark Maddox

D E  J U W E L I E R  N R  4  2 0 1 576



D E  J U W E L I E R  N R  4  2 0 1 5 77

iets dat in deze prijsklasse eigenlijk noodzakelijk is, en te kiezen voor automa-
tische incasso kan de marge oplopen naar 2.1.

Toekomst
Suzanne van Aarle verwacht dat de verkoop van Mark Maddox zal toenemen 
in de toekomst. Veel mensen die eerder al een horloge van dit merk hebben 
gekocht komen terug om er nog een te kopen. Ook gebeurt het veel dat mensen 
een horloge cadeau hebben gekregen en vervolgens zelf ook geïnteresseerd 
zijn in het kopen van een horloge. Hierbij is het momenteel nog wel zo dat de 
naamsbekendheid nog niet groot is: de meeste mensen moeten nog terugvallen 
op het omschrijven van de horloges en het prijsniveau, waarop het verkoop-
team van Watch! ze meestal kan helpen aan het juiste model.

Trendy en betaalbaar
Stephanie de Haan is de bedrijfsleidster van Juwelier Stijnis in Emmen. Deze 
juwelier verkoopt net als Watch! horloges van Mark Maddox, en De Haan is 
eveneens erg te spreken over de meerwaarde van Mark Maddox binnen het 
assortiment. Ze geeft aan dat het merk vooral een leuke aanvulling is voor 
de trendwinkel, en dat Juwelier Stijnis gekozen heeft voor het opnemen van 
de horloges van Mark Maddox in de collectie, omdat de horloges een trendy 
uitstraling en een relatief lage winkelverkoopprijs hebben.

Doelgroep
Stephanie de Haan schat in dat de doelgroep van de producten van Mark 
Maddox vooral bestaat uit mensen tussen de veertien en de dertig jaar. Dit is 
dus een grote groep mensen die doorgaans iets minder te besteden hebben. Zij 
reageren volgens Stephanie de Haan positief op de horloges van het Spaanse 
merk. Hierbij komt dat de beslissing tot aankoop van de producten doorgaans 
snel gemaakt wordt.

Marge en ondersteuning
Net als haar collega van Watch! Eindhoven geeft Stephanie de Haan aan dat de 
marges van de producten 2.1 bedragen. Bovendien is ze net zozeer te spreken 
over de service vanuit Paul Simons Watches & Design als Suzanne van Aarle. 
Hierbij benadrukt Stephanie de Haan dat de samenwerking uitstekend is met 
zowel de buitendienst als de binnendienst van Paul Simons.

Collectie
Als Stephanie de Haan gevraagd wordt naar de collectie van Mark Maddox, 
geeft ze aan dat ze de collectie er goed uit vindt zien. Zowel de roségouden, 
gouden als zilveren varianten hebben een goede uitstraling, zowel met als zon-
der edelstenen. Het enige aandachtspuntje dat Stephanie de Haan aandraagt is 
de kwaliteit van de horlogebanden. Bij sommige modellen kan het volgens haar 
gebeuren dat die enigszins lichter aanvoelen. Over het algemeen is Stephanie 
de Haan evenwel net zoals Suzanne van Aarle zeer te spreken over het totale 
concept van Mark Maddox.

Meer informatie: 

Paul Simons Watches & Design 
Tel. 020-6723333
www.paulsimons.nl
www.markmaddox.nl
J&W-stand: B.262 & C.364 

http://www.paulsimons.nl/
http://www.markmaddox.nl/
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Het horloge wordt aange-
dreven door een FC-397 
automatisch kaliber met 
een 46-uur gang reserve. 
Het unieke ontwerp wordt 
onderstreept met subwijzer-
platen die een 30-minuten 
teller bij de 3-uur aandui-
ding en een seconden tel-
ler bij de 9-uur aanduiding 
bevatten. Dit horloge is 
voorzien van een driedelige 
roségoud vergulde gepolijs-
te stalen behuizing met een 

klassieke afmeting van 42 mm en voorzien van saffierkristal. Het indrukwek-
kende uurwerk kan worden bewonderd door de doorzichtige achterkant.

Healey-loge
De groene accenten op de wijzerplaat laten het horloge opvallen en geven 
het een sportieve uitstraling. De roségoud vergulde wijzers en de indexen zijn 
afgewerkt met Super-LumiNova, waardoor de wijzers oplichten in het donker. 
Het opvallende design en het Healey-logo typeren de samenwerking tussen 
Frédérique Constant en Austin Healey. 

Gelimiteerd
De Healey Chronograph Automatic wordt geleverd met een bruin lederen band 
met grote gaten; een fijne balans tussen sport en elegantie. De nieuwe Healey 

Chronograph is ook verkrijgbaar met een zilveren gepolijste stalen behuizing 
met een zwart lederen band. Er zijn slechts 2.888 genummerde exemplaren 
geproduceerd en elk uurwerk wordt geleverd met een prachtig ontworpen 
geschenkverpakking en een miniatuur Healey NOJ393 auto.

Voor meer informatie: IBB Amsterdam
Tel. 020-3428080
www.ibbamsterdam.nl
J&W-stand: C.333

Zwitsers horloge fabrikant Frédérique Constant presenteert een nieuw model 
binnen de succesvolle Vintage Rally Collection: de Healey Chronograph 
Automatic. Het merk is nauw betrokken bij verschillende vormen van auto-
sport en al jaren een trouwe partner van het beroemde automerk Austin 
Healey. Beide luxe producten zijn bedoeld voor ultiem gebruiksgenot en 
plezier van de gebruiker. Met dit gegeven in het achterhoofd werd de 
Vintage Rally Healey Chronograph Automatic ontworpen; een uurwerk dat 
tijdloos modern design met sportieve elegantie combineert. 

Frédérique Constant presenteert de 

Healey Chronograph Automatic
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The highest quality standards 
for ultimate functionality.

MAKERS OF THE ORIGINAL SWISS ARMY KNIFE   |   VICTORINOX.COM 

Price 595 € | Info : GTIME +  32 (0)658 01 20 
Fr. Schoenmaeckers + 32 (0)475 50 75 75

http://victorinox.com/


De passie voor sportief rij-
den kan ook om de pols 
getoond worden. In de race 
tegen de klok lanceert Ice-
Watch een nieuwe collectie, 
in de kenmerkende kleuren 
van het prestigieuze merk 
BMW. Kernwaarden die 
voor beide merken belang-
rijk zijn, worden gecombi-
neerd in een range van maar 
liefst zestien modellen.

Design 
Elk model is voorzien van 
een robuuste kast in 316 
L staal, met eromheen een 
ronde rand die doet denken 
aan stoere racevelgen. De 
wijzerplaat lijkt regelrecht 
uit een BMW dashboard te 
komen. Rond het befaam-
de blauw-witte logo, zijn 
allerlei verfijnde elementen 
terug te vinden: diepte-effecten, robuuste indexen en stijlvolle wijzers. De col-
lectie straalt natuurlijk kwaliteit uit, zoals BMW dat ook doet. Zo heeft de band 
een comfortabel leren interieur, net zoals de prachtige BMW auto’s. 

Voor aanvullende informatie: Paul Simons Watches & Design
Tel. 020-6723333, www.paulsimons.nl, J&W-stand: B.262 & C.364

De laatste jaren zijn BMW en Ice-Watch een intensieve samenwerking 
aangegaan en daar hebben zowel fans van het horloge- als het automerk de 
vruchten van geplukt. Ook dit najaar kunnen de die hard fans hun geluk niet 
op, want Ice-Watch heeft een nieuwe premium BMW collectie gelanceerd. 

BMW Motorsport Steel collection van Ice-Watch

BMW Motorsport Steel

• Maten: Big (48mm) en Big Big (53mm)
• Waterdichtheid: 10 ATM
• Prijs: Van €199,- tot €259,-

De horloges hebben een prachtige coated afwerking die een luxe uitstraling 
heeft. De toevoeging van Black & Gold zorgt voor een speciale en stoere look 
en is tevens een ideaal product voor de feestdagen.  Hugo Boss is er voor de 
stijlvolle, moderne man die zich durft te onderscheiden.

Voor meer informatie: Beach Time International
Tel. 075-6707075, www.beachtime.nl 
J&W-stand: C.305

Dit najaar verschijnt Hugo Boss met de speciale ‘Black & Gold collectie’. 
Deze bijzondere collectie is een voortzetting van verschillende succesvolle 
Hugo Boss Black series met de toevoeging van Black & Gold. Zo ook de 
bekende en populaire Aeroliner serie. 

Black & Gold collectie 

van Hugo Boss

J E W E L S  &  W A T C H E S  N A J A A R S B E U R S
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Sanjoya werkt met Italiaanse, Griekse en Belgische vormgevers die samen ver-
antwoordelijk zijn voor de uiteenlopende en fraaie vormgeving van de produc-
ten. Er is veel aandacht aan de duurzaamheid, levensduur en kwaliteit van de 
sieraden besteed en ook de service is van hoog niveau. De basis van de juwelen 
is sterling zilver, maar op bestelling is een groot deel van de collectie ook in 
goud verkrijgbaar. Het brede aanbod bedient zowel juweliers als edelsmeden.

Ondersteuning
Sanjoya heeft vrijwel de hele collectie op voorraad en leveringen kunnen dan 
ook binnen enkele dagen plaatsvinden. Er is geen minimumafname, hoewel 
de marges wel aantrekkelijker worden naarmate er meer afgenomen wordt. 
De dealerondersteuning blijft niet beperkt tot de levering van producten, maar 
omvat ook zaken als een gebruiksvriendelijke website met dealerlocator en 
dealer-inlog, aansprekende verpakkingen, displays en foldermateriaal.

Meer informatie: 
Sanjoya, Tel. 020-2600121
info@sanjoya.eu, www.sanjoya.nl 
J&W-stand: A.137

Het vinden van verrassende zilveren sieraden is niet eenvoudig. Nieuwkomer 
Sanjoya heeft zich hier juist in gespecialiseerd. Het bedrijf biedt een brede 
collectie met stijlen variërend van chique en elegant tot speels. Bij vrijwel 
iedere stijl zijn er verschillende setjes van bij elkaar passende sieraden ver-
krijgbaar in de kleuren zilver, verguld en rosé.

Sieraden met oog voor detail bij Sanjoya

Sportief, gedurfd en kleurrijk: de Sao Paulo collectie van Boss Orange is geïn-
spireerd op het buitenleven in Brazilië. Dit specifieke model valt op door de 
blauwe details, doorgestikte leren band en de zwart gecoate kast. De Sao Paulo 
collectie bevat modellen met militaire details, contrasterende stiksels, distres-
sed leer en stoere kasten.

Voor meer informatie: 

Beach Time International
Tel. 075-6707075 
www.beachtime.nl 
J&W-stand: C.305

Met een prachtige zomer waar we nog volop van genieten en hopelijk ook 
een mooi najaar voor de boeg zien we in de najaarscollecties veel stoere en 
kleurrijke modellen terug. Boss Orange introduceert een nieuwe collectie 
die in ieder geval aan alle verwachtingen voldoet.

Nieuw van BOSS Orange: Sao Paulo
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ATTRACTIVE & FASHIONABLE JEWELLERY

BACOLI DUE RINGEN
Sterling zilver en zirconia, 18K rose goud verguld 

Vanaf € 129

WE LOOK FORWARD TO SEE YOU AT THE JEWELS AND WATCHES AT JAARBEURS IN UTRECHT
30 AUG - 1 SEP 2015 - STAND D421
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T O U R  D E  F R A N C E

Festina en de Tour de France zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als offi-
ciële tijdmeter van het belangrijkste fietsevenement heeft Festina zich een mooie 
positie verworven binnen de wielerwereld en tijdens de Tour de France kun je ook 
niet om Festina heen. Dat was mooi zichtbaar tijdens de start op zaterdag 4 juli en 
de etappe van zondag naar Neeltje Jans. Waar alle renners het podium betraden 
en op volle snelheid het parcours op knalden, was de naam Festina in beeld. Om 
de Tour de France heen is natuurlijk een heel circus aan mensen aanwezig, van 
de reclamekaravaan tot genodigden van de sponsoren, zoals dus ook de dealers 

van Festina. Onder de brandende zon 
was de start én de finish van dichtbij 
te volgen in Utrecht op zaterdag. 
De geweldige sfeer in de stad zorg-
de voor een unieke ervaring, waar 
Festina een schepje bovenop deed 
met het arrangeren van een gewel-
dige locatie om alles te bekijken.

Dag twee
Zowel op zaterdag als op zondag 
had Festina een select aantal dealers 
uitgenodigd om de Tour de France te 
ervaren. Zoals gezegd was zaterdag 
al heel bijzonder, maar op zondag 
had Festina echt kosten noch moeite 
bespaard om een aantal dealers een 

Dit jaar startte – zoals u waarschijnlijk wel duidelijk heeft kunnen merken 
– de Tour de France in Nederland. Utrecht als toneel voor de start van de 
grootse wielerronde van de wereld en de tropische warmte zorgde voor 
een grote stroom van toeschouwers en ook de redactie van vaktijdschrift 
De Juwelier mocht aanwezig zijn. Wij werden uitgenodigd door Festina, 
net zoals een aantal dealers, om de tourkaravaan in Nederland te volgen. 
Zodoende werden de renners gevolgd tijdens hun proloog door de straten 
van Utrecht, alsmede de etappe van Utrecht naar Neeltje Jans. Een gewel-
dige ervaring die Festina haar klanten bood, want de Tour de France volgen 
van zo dichtbij, dat is een ‘once in a lifetime’ belevenis.

Festina geeft dealers een ‘once in a lifetime’ ervaring

◀ Een gezellig onderonsje met Festina-ambassadeur Richard Virenque

▼ Joop Zoetemelk was ook aanwezig

▲ Er was goede hoop op een Nederlandse geletruidrager, maar helaas kwam Tom 

Dumoulin net te kort
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▲ Klaar voor de helikoptervlucht

unieke ervaring te geven. Met een helikoptervlucht boven het razende peloton 
dat op weg was naar het Zeeuwse Neeltje Jans kwam de Tour de France nog dich-
terbij. Na deze tweede dag door Nederland trok de gehele tourkaravaan richting 
Antwerpen om vervolgens de vertrouwde weg in Frankrijk te vervolgen. Festina 
trok in hun kielzog mee. 

Met het plaatsvinden van de Tour de France in Nederland (voor het eerst sinds 
vijf jaar) was het voor Festina een mooie gelegenheid om een aantal Nederlandse 
juweliers in het zonnetje te zetten. In alle opzichten is Festina daarin geslaagd. 
Met de nieuwste Tour de France horlogemodellen van het merk speelt Festina 

ook in op de exposure tijdens het drieweekse wielerevenement. De langlopende 
samenwerking met de Tour de France lijkt een ideale combinatie, voor zowel 
Festina als haar dealers.

Meer informatie: 
Festina Lotus Benelux,
Tel. +32 (0)16387980
www.festina.com 

http://www.festina.com/
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De Tommy Hilfiger Fall/Winter 2015 collec-
tie is geïnspireerd op F.A.M.E.: een mix van 
Fashion, Art, Music en Entertainment. Meneer 
Hilfigers langdurige passies en meest constante 
inspiratiebronnen sinds het oprichten van het 
gelijknamige merk in 1985. De collectie mixt 
elementen die beïnvloed zijn door de pop-
muziek cultuur, van iconische rockstar-stijl tot 
aan grafische kunst uit de jaren ’60. Moderne 
silhouetten zijn vernieuwd met een gevoel van 
contemporary cool, terwijl de klassieke rood, 
wit en blauwe kleurpaletten een retro jaren ’70 
twist hebben gekregen.  

Voor meer informatie: 
Beach Time International
Tel. 075-6707075 
www.beachtime.nl 
J&W-stand: C.305

Tijdens de Jewels & Watches Najaarsbeurs lanceert Beach Time een uitge-
breide sieraden collectie voor heren. Naast het almaar groeiende succes 
van de Jewelry collectie voor dames, wordt ook de Jewelry collectie voor 
heren dit jaar sterk uitgebreid, want mannen dragen natuurlijk steeds meer 
sieraden. Denk hierbij aan stoere chunky leren armbanden, name tags en 
stalen armbanden met stoere details. Allemaal kenmerkend in de iconische 
Tommy Hilfiger-stijl. 

Tommy Hilfiger lanceert uitgebreide sieraden collectie voor heren

‘Never Give In’ met Waskoll

Waskoll klinkt als poëzie en de verschillende collecties zien er ook uit als 
poëziestukken. Ze creëren eenmaal gedragen namelijk de magisch wow-factor. 
De sieraden zijn krachtig en toch zacht, stralend en subtiel. De Parijse broers 

Waskoll tonen dat ze deze speciale ambacht perfect onder de knie hebben. Er 
wordt nauwkeurig gezocht naar kostbare stenen welke volledig tot hun recht 
komen door de creatieve assemblage ervan. Deze combinatie garandeert de 
creatie van juwelen die traditiegetrouw corresponderen aan de veeleisende 
verwachtingen. Ze fungeren als het ware als architecten van het licht wanneer 
ze elk element, stap voor stap, creëren. Ontdek de collecties en hun tal van 
bijzondere en unieke ontwerpen bij Blu Distribution.

Meer informatie: Blu Distribution, 
Tel. +32 (0) 2 66 99 678
www.bludistribution.com, J&W-stand: B.224

‘We will always be together even if she is always searching’. Met deze 
quote lanceerde Waskoll hun collectie ‘Never Give In’. De vrouw wordt er 
beschreven als een alliantie van kracht en kwetsbaarheid die zich slechts op 
zeldzame momenten openbaart. Stap voor stap, versterkt de vereniging van 
diamanten zichzelf en geeft ons een glimp op de intensiteit van hun perma-
nente energie en welke, net als de vrouw, onverwoestbaar is. 

http://www.beachtime.nl/
http://www.bludistribution.com/
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 Goud 14 karaat
Diamant Top WesseltonVVS/VS

Ring 4237
0,04 crt. t/m 0,15 crt.

Armband 4237
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Oorknoppen 4237
0,08 crt.

Collier 4237
0,10 crt.

Contact: Telefoon +31 (0)79 342 22 93 of mail naar info@eclat.nl.

www.eclat.nl

BGP Edelmetaal heeft voorop gelopen door transparantie te 

creëren binnen de edelmetaalmarkt en door te werken met 

scherpe innametarieven.

BGP Edelmetaal zet dit voort door innovatief een fullservice 

partner te zijn. Klanten van BGP Edelmetaal halen direct meer 

winst door scherpe tarieven, ondersteuning voor direct meer 

Fullservice partner

Directe uitbetaling (ook contant)

Beste prijs voor munten en baren

Transparant en betrouwbaar
072 572 52 24  
info@bgpedelmetaal.nl 
www.bgpedelmetaal.nl

Neem direct contact met ons op:

   
   
 

24 uur per dag inzicht 
in onze actuele prijzen?

Nieuwe naam, vertrouwde service

mailto:info@eclat.nl
http://www.eclat.nl/
mailto:info@bgpedelmetaal.nl
http://www.bgpedelmetaal.nl/


De wijzerplaat is discreet wit en de verdere aanduidingen zwart. De leren band 
is uitgevoerd in een warme beige tint. De Max Bill Chronoscope is vernieuwd 
met een grijze wijzerplaat, een beige polsband en een uuraanduiding in stra-
lend beige of met een zilveren milanaise polsband en zwarte wijzerplaat voor 
de sportieve noot. 

De dameshorloges uit de serie zijn geïnspireerd op het grafische werk van de 
kunstenaar. Opvallend babyblauw en intens helderblauw siert polsband en 
uuraanduiding. De grafiet grijze variant biedt een discrete tegenhanger.

Voor meer informatie:
S. Weisz Uurwerken
Tel. 020-6794633
www.weisz.nl
J&W-stand: D.444 t/m D.451

Op 12-12-2015 zou Frank Sinatra honderd jaar zijn geworden. Daarom wordt hij 
geëerd met een Limited Edition interpretatie van de klassieke Maestro collectie. 
Het  uurwerk bevat een mechanisch beweegsysteem die automatisch opge-

wonden wordt in een stalen kast 
met een diameter van 39,5mm. Fel 
blauwe accenten doen denken aan 
Sinatra’s beruchte ”Blue Eyes”. De 
opengewerkte wijzerplaat viert het 
honderdjarig bestaan met een uitge-
lichte 12 als het enige romeinse cij-
fer waarmee de datum van de artiest 
zijn verjaardag op 12 december 
wordt geaccentueerd. Om deze zelf-
de reden zullen er een symbolische 
1212 stuks van deze speciale editie 
eind augustus verkrijgbaar zijn.

Halverwege de 20e eeuw creëerde, architect, schilder, beeldhouwer en 
productontwerper Max Bill een serie horloges voor Junghans. Daar mogen 
nu weer een aantal nieuwe modellen aan toegevoegd worden. Met een 
nieuw kleurenpalet en een klassiek, minimalistisch design hebben de Max 
Bill Chronoscope, Max Bill Automatic en Max Bill Quartz een stijlvolle 
upgrade gekregen. 

Raymond Weil is in 1976 ontstaan in Geneve en daarmee één van de laatste 
Zwitserse prestigieuze uurwerkmakers uit de industrie. Muziek heeft altijd 
te midden van het Raymond Weil universum gestaan. De namen van de col-
lecties ontlenen zich aan elementen uit de muziek als Nabucco of Maestro 
en Raymond Weil heeft verschillende muzikale samenwerkingen met onder 
andere concerthallen en muziek awards. De honderdste verjaardag van een 
overleden icoon is daarom ook zeker aanleiding om een prachtige Limited 
Edition uit te brengen.

Nieuwe Max Bill-modellen van Junghans

Raymond Weil Maestro Frank Sinatra Limited Edition

Voor meer informatie:

S. Weisz Uurwerken
Tel. 020-6794633
www.weisz.nl
www.raymond-weil.com 
J&W-stand: D.444 t/m D.451
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You only need...
XS-eries4men®

WWW.XS-ERIES4MEN.NL

DIT PRODUCT IN UW ASSORTIMENT? 
WWW.TIARABENELUX.NLNIEUW!

http://www.xs-eries4men.nl/
http://www.tiarabenelux.nl/
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Het verhaal van Haemmer Germany is al verteld in dit vak-
tijdschrift: oversized horlogemodellen, kroon op negen uur 
gepositioneerd en een internationaal karakter. Sleutelwoorden 
zijn design, comfort en kwaliteit. Het oversized karakter komt 

terug door de kasten van 50 mm voor de mannen. Als eerste merk 
ter wereld kwam Haemmer daarnaast met een volledige oversized 

damescollectie in de maat 45 mm.

De collectie van Haemmer is zeer divers, met zowel grote herenmodel-
len, maar ook voor dames heeft het Duitse horlogemerk een brede collectie. 

“Haemmer heeft eind vorig jaar weer twee prachtige nieuwe modellen op de 
markt gebracht”, zo wist Nico Verdoes van Gevola (distributeur van Haemmer 

Germany) ons al eerder te vertellen. “Dat zijn de Classica en de Feminica. Deze 
laatste is een wereldprimeur, want de Feminica is de eerste mechanische horlogecol-

lectie voor dames. De collectie bestaat uit modellen met een automatisch uurwerk die 45 
mm om de pols meten en alle modellen zijn uitgevoerd met saffierglas. Ook voor heren komt 

er een nieuwe collectie met de naam ‘Classica’. Wat ik daarover kan zeggen? Gelimiteerd in een 
oplage van 999 stuks, 50 mm groot, een klassieke look, maar met de robuuste en eigentijdse look die 

men gewend is van Haemmer.”

Unica
Dit najaar heeft Haemmer Germany natuurlijk weer heel wat nieuws te melden. Zo introduceert het Duitse horlogemerk vol trots 

de Independica en Unica.  De Unica kenmerkt zich door een groot ook voor detail en het opvallende gebruik van Swarovski-kristallen. 
De collectie bestaat uit sprankelende chronografen in stijlvolle kleuren. De modellen uit de Unica-collectie zijn – zoals gewend van Haemmer 

Germany – gelimiteerd tot 999 stuks, waarbij elk model individueel genummerd is.

Independica
De Independica onderscheidt zich door een pilotendesign. De betrouwbare uurwerken doen hun werk onder alle omstandigheden, namelijk het aangeven van de 
tijd. Daarnaast zijn de Independica-modellen een absolute blikvanger om de pols. Deze chronografen meten 50 mm in doorsnede en zijn honderd meter water-

dicht. Ook de Independica-modellen zijn gelimiteerd tot 999 stuks en voorzien van een individueel nummer op de kast.

Meer informatie: Gevola, Tel. 06-55687423, info@haemmer-nederland.nl, www.haemmer-nederland.nl 

Haemmer Germany is een merk met een eigen gezicht, echt 
zo’n merk dat je gelijk herkent om de pols. Alle modellen 
zijn volgens hetzelfde designconcept ontwikkeld. Dus over-
sized, de kroon aan de linkerkant natuurlijk, voorzien van 
de merknaam op de zijkant van de kast en vooral opval-
lend vormgegeven. De horloges van Haemmer zijn niet 
alleen eyecatchers voor zowel mannen als vrouwen met 
een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding, maar winnen 
ook aan populariteit. In Duitsland is Haemmer zelfs het 
bestverkopende horlogemerk tussen de €200,- en €500. 
Dit najaar komt Haemmer met twee nieuwe modellen 

genaamd Independica en Unica. 

Nieuwe modellen van Haemmer Germany: 

Independica en Unica

mailto:info@haemmer-nederland.nl
http://www.haemmer-nederland.nl/


C O L U M N  &  W I T G O U D

Het is altijd weer spannend; de 
overgang van zomer naar win-
ter! Felle kleuren worden omge-
ruild voor winterse, aardetinten. 
Collecties zijn volwassener, kleu-
ren meer ingetogen en er komen 
andere materialen om de hoek 
kijken.

Qua kleding houd ik heel erg van basic kleuren, maar sieraden mogen wat mij 
betreft altijd lekker kleurrijk zijn. Voor mij dus steeds weer een uitdaging om 
een passende wintercollectie te ontwerpen. Ik ga stad en land af voor mooie, 
rijke, winterse materialen en op zoek naar welke trends we het komende sei-
zoen weer veel gaan zien. Mijn bevindingen zijn als volgt! 

Waar we vorige zomer veel te maken hebben gehad met diepe herfstkleuren 
is het deze winter wat meer ingetogen. Black is the new black! Geen gekke 
donkere tinten, maar gewoon zwart, zwart  en nog eens zwart! Hier tegenover 
zien we veel taupe/crème tintjes, naar mijn mening erg mooi bij (pastel/taupe) 
breisels. Ik zie een wit wollen vest voor me, een heerlijk grote sjaal en bijpas-
sende armbanden en oorbellen in offwhite tintjes.
 

Statement oorbellen blijven een trend. We zien veel designers gebruik maken 
van edelstenen, lederen ornamenten en creolen vol rocailles en andere gesle-
pen kraaltjes. Daarbij is leer het perfect materiaal om sieraden een stoere, 
winterse uitstraling te geven. Steeds meer merken maken gebruik van leren 
banden in combinatie met vrouwelijke ornamenten, ook erg leuk in combina-
tie met strass stenen. De contrasten van de diverse materialen zorgen voor een 
verrassend effect.
 
Last but not least; goud, zilver en rosé. Ook hiervoor geldt less = more! Een 
aantal mooie goudkleurige (stalen) bangles bij elkaar geven iedere outfit een 
classy touch. Er is dit seizoen geen trendkleur; alle drie de materialen mogen 
los of bij elkaar worden gedragen. Mijn advies is mix & match! 

Reageren op deze column kan door een email te sturen naar sharon@my-
jewellery.com

Sharon Hilgers is nog maar 25 jaar en eigenaresse/designer van My Jewellery, één van de snelst groeiende siera-
denlabels van Nederland. Met 500 verkooppunten en een team van modebewuste, jonge meiden is ze dagelijks 
bezig met sieraden, trends en mode. In haar column schrijft ze over de nieuwste trends naar aanleiding van haar 
reizen en bevindingen.

Sharon Hilger s

“18 karaat palladium witgoud is bovendien zachter dan de nieuwe legering en 
dus blijft een juweel van harder 19 karaat witgoud langer mooi”, zo vervolgt 
Jacques. “En mocht het juweel dan toch onderhoud behoeven, dan blijkt dat 
19 karaat witgoud veel beter te polijsten is dan palladium witgoud en komt het 
terug als nieuw.”

Kwaliteit
De voordelen van 19 karaat witgoud zijn legio. “Zo hebben 14 karaat en 19 
karaat witgoud nagenoeg dezelfde kleur waardoor ze samen gebruikt kun-
nen worden. Beide legeringen worden door Schöne Edelmetaal kant en klaar 
geleverd met een gewaarborgde kwaliteit en dezelfde kleur. Het probleem van 
hinderlijke verschillen in kleur die optreden bij het gebruik van legeringen van 
verschillende fabrikanten verdwijnt hierdoor. Storende kleurverschillen die 
optreden bij het solderen en op maat maken, behoren nu ook tot het verleden 
dankzij de creatie van een compleet ecosysteem van plaat, draad, gietmateriaal 
en soldeer dat perfect op elkaar aansluit.”

Nikkel
De 19 karaat witgoud legering bevat zink in plaats van traditioneel palladium 
en een hoog percentage aan nikkel dat aan alle strengen regels voldoet. 
“Hoogste tijd om een vaak gehoord misverstand omtrent de schadelijkheid 
van nikkel uit de wereld te helpen: het gaat niet om het percentage nikkel, 
maar om de nikkelafgifte van het metaal. Trouwens, ook in alledaagse stalen 
horloges wordt nikkel verwerkt en daar zijn nooit problemen mee. Het nikkel 
in 19 karaat witgoud blijft door speciale mengtechnieken opgesloten in het 
goud en voldoet hierdoor ruimschoots aan de zeer strenge EU eisen en er is 
absoluut geen enkel gevaar voor de gezondheid. 19 karaat witgoud is dus echt 
een stralende stap voorwaarts in de evolutie van goud”, vertelt Jacques tot slot.

Meer informatie: 
Schöne Edelmetaal B.V.
Tel. 020-435 02 22
www.schone.nl

Eindelijk is het gelukt: stralend witgoud zonder een laag rhodium. Het wit-
ter dan witte 19 karaat witgoud, dat beschikbaar is voor de Nederlandse 
markt via Schöne Edelmetaal, is een legering die zonder rhodium helder 
straalt. “Bovendien behoudt het nieuwe 19 karaat witgoud de heldere, frisse 
glans. De rhodium laag van traditioneel 18 karaat witgoud slijt er door 
dagelijks gebruik in ongeveer vier maanden af, waardoor de echte, minder 
stralende, grijzige of gelige kleur van witgoud weer zichtbaar wordt. Dat 
is nu dus verleden tijd”, aldus Jacques Bäumer, Account Manager Jewellery 
Products bij Schöne Edelmetaal. 

Witgoud zonder rhodium laag bij Schöne  Edelmetaal

Zie het grote verschil tussen bijvoorbeeld normaal witgoud en palladium 925 wit-

goud aan de linkerkant en 19 karaat witgoud aan de rechterkant
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H O R L O G E S
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Het Alliance horloge combineert de sterke aspecten van de Swiss made 
mechanismes met soberheid en elegantie. De lijn is zowel klassiek en verfijnd. 
De Alliance Mechanical gaat terug naar de basis en concentreert zich op de 
belangrijkste functie: het uur op een zo precies mogelijke en duidelijke manier 
weergeven. De handtekening van het merk is natuurlijk de secondewijzer. 
Deze draagt met trots de beroemde rode Victorinox kleur, net als de vermelding 
‘Automatic’ op de wijzerplaat.

Meer informatie: 

G-Time bvba
Tel. +32 (0)26 580 120
info@gtime.be 
www.gtime.be 
www.victorinoxswissarmy.com   

Victorinox Swiss Army bewijst eens te meer dat elegantie en raffinement 
perfect met functionaliteit en betrouwbaarheid samen kunnen gaan met de 
introductie van de Alliance collectie. De ring ‘guillochée’ is geïnspireerd 
op het beroemde Zwitserse zakmes en geeft aan dit model een verfijnde 
elegantie. Alle modellen van de Alliance collectie worden samen met een 
exclusief officiers zakmes verkocht.

Victorinox zet haar troeven in met Alliance

De sterke uitbreiding van Junkers door middel van samenwerking met de 
juiste partners is concreet te zien aan de nieuwe dealerschappen van Rikkoert 
Juweliers in Schoonhoven en Juwelier Naebers te Maastricht. Beide juweliers 
sluiten door hun nadruk op goede kwaliteit perfect aan bij een merk als Junkers.

Prijsbewust
Naast de goede kwaliteit is vooral de prijs een van de grootste redenen dat de 
producten van Junkers zo goed verkopen. De geadviseerde winkelverkoopprij-
zen beginnen bij €179,-. Er zijn slechts weinig merken die een vergelijkbare 
kwaliteit aanbieden voor deze prijs. Zeker momenteel is dit voor veel consu-
menten een goede reden om voor Junkers te gaan.

Voor meer informatie:

Tempus Motion
Tel: 06-3737 5994
info@tempus-motion.com 

Sinds de presentatie van Junkers, tijdens de Jewels & Watches Voorjaarsbeurs 
in Utrecht, weten ook de Nederlandse consument en juwelier het Duitse 
horlogemerk te vinden. Junkers staat bekend om de aantrekkelijke op lucht-
vaartgeschiedenis geïnspireerde designs en de betaalbare kwaliteit en heeft 
hier al verschillende publieksprijzen mee gewonnen. Alle horloges van het 
merk worden in Duitsland vervaardigd.

Junkers blijft groeien

mailto:info@gtime.be
http://www.gtime.be/
http://www.victorinoxswissarmy.com/
mailto:info@tempus-motion.com
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I N T E R V I E W 

Vorig jaar schreven wij al over de ontwikkeling van Sparkling Jewels en wat het 
concept precies inhoudt. Om uw geheugen even op te frissen nog een korte 
uitleg van Ton. “Sparkling Jewels is een sieradenconcept waarin balvormige 
edelstenen de hoofdrol spelen en die geplaatst worden in een sierlijke hanger. 
Voor iedere stijl en gelegenheid is er een passend sieraad.”

Na de deelname aan de Jewels & Watches Voorjaarsbeurs is het dus hard 
gegaan met Sparkling Jewels. “We hebben onze naam meteen gevestigd in 

Nederland. Dat de branche klein is – ook internationaal – blijkt wel, want we 
zijn vanuit de hele wereld benaderd door groothandels die graag met ons in 
zee wilden gaan. In Spanje hebben we een geweldige partner gevonden die 
daar de distributie op zich gaat nemen van Sparkling Jewels. Daarnaast hebben 
zij heel veel contacten in de branche, en we hebben gamen als doel gesteld 
dit najaar nog nieuwe deuren te openen. De expansie is dus in gang gezet.”

Armbandenconcept
Ton benadrukt dat de basis van Sparkling Jewels goed staat. “We zouden niet 
deze stap al nemen, als we het concept niet goed hadden staan. Het is nu 
echter wel zaak om Sparkling Jewels meer body te geven. Dat wil zeggen dat 
we meer diepgang in de collectie gaan aanbrengen. Daarom hebben we nu 

Binnen een jaar tijd heeft Essence – het bedrijf achter Sparkling Jewels – 
haar naam gevestigd in de branche. Naast Sparkling Jewels heeft Essence 
ook nog de distributierechten van Silver Rose voor Nederland en dus is 
er wat ons betreft al sprake van een gestage groei. Helemaal als we kijken 
naar de uitbreiding binnen het Sparkling Jewels concept en gezien het feit 
dat er weer een merk is toegevoegd aan het aanbod van Essence. Daarnaast 
is internationale expansie ook al gerealiseerd. Ton Tijhuis is als grote initi-
ator achter Sparkling Jewels dus al voet aan de grond aan het krijgen over 
de landgrenzen. “Sparkling Jewels is internationaal gegaan inderdaad. We 
hebben in Spanje een geweldige partner gevonden. Dit opent ook deuren 
elders, maar daarnaast richten we ons ook zeker op Nederland”, zo klinkt 
het geruststellend.

Volop ontwikkelingen bij Essence 

Sparkling Jewels is sprankelend als altijd
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ook een armbandenconcept in dezelfde stijl als de colliers ontwikkeld.” Het 
concept is zoals Ton het noemt vierdimensionaal zonder dat het een chao-
tische onoverzichtelijke collectie wordt. “De consument heeft de keuze uit 
losse armbanden bestaande uit zilver en (rosé) goldfilled en zijn voorzien van 
een topkwaliteit life time plating. Net zoals bij de hangers voor colliers is het 
mogelijk een keuze te maken uit verschillende verwisselbare houders waarin 
fraaie 14mm balvormige edelsteen te plaatsen zijn. Het mix & match-gehalte 
is ook bij dit concept weer hoog, want de keuze van de edelsteen kan zelfs 
doorgevoerd worden in een additioneel matching armbandje gemaakt van 
dezelfde edelstenen in 6mm. We hebben hier erg veel vertrouwen in, voorna-
melijk omdat we vanuit de branche veel vraag kregen naar dit soort items als 
collectieverbreding.”

Hooked
Met de ontwikkelingen bij Sparkling Jewels is Ton al druk genoeg, maar het 
bloed kruipt waar het niet gaan kan en hij heeft toch tijd gevonden om een 
nieuw sieradenmerk te introduceren. “Ons nieuwe merk Hooked is een super 
trendy toevoeging aan ons assortiment. Het zijn armbanden van diverse mate-
rialen, zoals het beste leer en paracord, gecombineerd met vergulde anker-
elementen.” 

Inspiratie voor het merk kwam toen Ton reisde in India. “Op de voorpagina’s 
van de krant staan altijd de grootste nieuwsberichten. Steevast zijn dit berich-
ten die politieke veranderingen, natuurrampen, ongevallen of terreuraanslagen 
beschrijven. Maar in India attendeerden ze me er op dat er elke dag één klein 
luchtig item op de cover werd geschreven. Het is een licht verhaaltje dat met 
veel liefde en passie is geschreven. Ze noemen het ‘the anchor story’. Hooked 
armbanden zullen symbool staan voor ieders eigen anker verhaal. Dingen die 
er juist echt toe doen in het leven, zoals familie, vrienden, gezondheid en geluk  
en dat gecombineerd in de fashiontrend van ankers en haken. Het concept 
is stoer voor zowel mannen als vrouwen. We hebben al het P.O.S.-materiaal 
helemaal op orde. Vooral de robuuste houten displays en vintage kartonnen 
cadeauverpakkingen zijn heel goed gelukt. De basis van de ankers is koper, 
een prachtig materiaal om mee te werken, en verkoopprijzen liggen tussen de 
€45,- en €55,-. Onze campagnes staan er klaar voor en we kunnen niet wach-
ten om ze uit te rollen.”

Meer informatie: 
Essence
Tel. 038-8536655
www.essencecollections.com 

De mysterieuze Black Editions van Sparkling Jewels

Nu kan er gekozen worden voor een matching armbandje

Hooked

http://www.essencecollections.com/


CHANGE.  YOU CAN.

U vindt ons op de Najaarsbeurs: stand B.262



G O U D  E N  B R I L J A N T

De geschiedenis van Eclat gaat terug naar het jaar 1979, wanneer dhr. Frits 
Kraay sr. zijn eigen bedrijf opzet. In de jaren ’50 ging de avontuurlijke Frits 
Kraay naar Zuid-Afrika. Daar werd hij geraakt door de uitstraling en fonke-
ling van de diamant. In Amerika volgde hij een diamantopleiding. Na zijn 
omzwervingen kwam hij terug naar Nederland, en stichtte daar zijn eigen 
bedrijf. Hieruit groeide het familiebedrijf Eclat. Zijn beide zoons (Gijs en Frits 
junior) waren – en zijn – even gepassioneerd over de diamant als hun vader. Na 
gedegen opgeleid te zijn in binnen- en buitenland gingen ook zij het bedrijf in. 
Waar de familie eerst zelf met de sieraden de weg opging, kent het bedrijf nu 
ruim 295 dealers, gevestigd in heel Nederland.

Groeibriljant
“Wij zijn gespecialiseerd in de verkoop groeibriljant sieraden”, vertelt Frits 
Kraay jr. “Wij beschikken over een groot assortiment groeibriljant waar onder-
ling in gegroeid kan worden. Iemand zit dus nooit vast aan één model.  Eclat 
gebruikt 14 karaat goud voor zijn groeibriljant collectie. Daarmee spelen we 
in op de vraag vanuit de markt naar een kwalitatief hoogwaardig groeibriljant-
concept. Eclat is daarnaast volgens mij het enige merk in Nederland dat drie 
jaar garantie geeft op zijn sieraden.”

Gouden horloges
Naast sieraden is Eclat ook gespecialiseerd in gouden hor-
loges. Gijs Kraay: “Dit najaar is er binnen het assortiment 
gouden horloges weer veel vernieuwing. Zo bieden we nu 
jubileum gouden horloges van 12,4 gram vervaardigd van 
14 karaat goud, die beschikbaar zijn met twee verschillende 
wijzerplaten. Ook heeft Eclat een groot assortiment 14 en 
18 karaat gouden horloges met of zonder diamant. Dat 
zijn echte eyecatchers. Tot slot hebben we speciaal voor de 
feestdagen een nieuwe fantasie set in 14 karaat goud ont-
worpen. Deze is naar onze mening ook helemaal geweldig. 
Het grote voordeel is dat we ons eigen atelier hebben waar 
alle sieraden gemaakt worden . Een op en top Nederlands 
product dus.”

Meer informatie:  
International Diamant Nederland B.V. 
Tel. 079-3422293
www.eclat.nl
www.eclat-horloges.nl

Gouden sieraden met briljant zijn weer aan populariteit aan het winnen. 
Dat horen wij aan alle kanten. Eclat (afkomstig van het Franse woord 
voor fonkeling) is op het gebied van sieraden met diamant al 36 jaar een 
betrouwbare partner. Dit najaar heeft Eclat weer vernieuwing in het ruime 
assortiment gebracht om in te spelen op de groeiende vraag vanuit de 
branche.

“Eclat is volgens mij het enige merk in Nederland 

dat drie jaar garantie geeft op zijn sieraden”

D E  J U W E L I E R  N R  4  2 0 1 5 99

http://www.eclat.nl/
http://www.eclat-horloges.nl/




D E  J U W E L I E R  N R  4  2 0 1 5 101

S I E R A D E N

Heart to Heart
Het nieuwste concept binnen Heart to Get luistert naar de naam Heart to 
Heart. “Dit concept bestaat uit filigree hangers waarin de consument zijn eigen 
symbooltjes in de vorm van bedeltjes/edelsteentjes kan doen. De gedachten 
achter dit concept is dat er een bedeltje gegeven kan worden met een spe-
ciale betekenis die in de Heart to Heart pendant gedaan kan worden. Zo 

draag je altijd je bijzondere 
momenten en mooie herinne-
ringen bij je. In de designs van 
de pendanten is weer nage-
dacht over de boodschap van 
Heart to Get; het gebruik van 
diverse symbolen. Bij iedere 
charm zit een klein doosje 
met een kaartje waarin de 
betekenis van het symbool 
staat, leuk om als cadeautje te 
geven en te ontvangen. Heart 
to Heart wordt geleverd met 
een prachtige display waarin 
alle artikelen op een mooie 

manier gepresenteerd kunnen worden, waar de prijzen zijn vastgesteld voor 
een Heart to Heart pendant van €49,95 tot €79,95, terwijl de Hearties, de 
bedeltjes €14,95 kosten. Voor Nederland is dit weer een uniek concept van 
hoogwaardige juwelierskwaliteit en een mooie toevoeging op onze lopende 
collecties”, aldus Brigitte en Marieke.

MyHeart 3D ‘design your own’ app
De laatste maanden zijn beide dames druk bezig geweest met het finaliseren 
van de MyHeart ‘design your own’ app. “Op dit moment vindt er nog een pilot/
try-out periode plaats om alle technische snufjes te perfectioneren. Binnenkort 
zal de consument in staat zijn om via de nieuwste 3D-technologie zijn eigen 
sieraad bij de juwelier te ontwerpen en te personaliseren. Wij zijn de eerste 
brand wereldwijd die met deze vernieuwende app de markt op gaan, dus ook 
hierin hebben wij de trend gezet en zijn wij onderscheidend. Op ons event op 
12 september aanstaande kan de juwelier zijn eigen sieraad komen ontwerpen 
en bekijken hoe alles werkt.”

Concept stores
Heart to Get is achter de schermen druk bezig met de uitwerking van haar 
Concept stores in verschillende Europese landen en hoopt volgend jaar de eer-
ste drie winkels te openen. De conceptstores zien Brigitte en Marieke als een 
marketingtool die zal bijdragen aan totale concept/brandbeleving. 

Meer informatie: Heart to Get Jewelry
Tel. 015-3614279, www.hearttogetjewelry.com

Brigitte Brus en Marieke Deckers van Heart to Get hebben de afgelopen 
maanden niet stilgezeten. Waar de dames in vier jaar tijd een sieraden-
concept hebben neergezet met een eigen identiteit, zetten zij de trend 
voort met het verder uitbouwen van Heart to Get. Inmiddels is Heart to 
Get ook op de Europese markt sterk met haar concept vertegenwoordigd 
in onder meer Duitsland, Oostenrijk en Belgie en vanaf september komen 
daar Engeland, Ierland, Denemarken, Zweden en Noorwegen bij. Buiten 
deze expansie gaan Marieke en Brigitte gewoon enthousiast door met het 
ontwikkelen van nieuwe collecties die binnen het concept van Heart to Get 
passen. Met trots zullen zij op 12 september hun concept Heart to Heart 
presenteren op een speciaal event voor genodigden dat gehouden wordt 
in Beachclub Oscars in Scheveningen. Ook zal hier de officiële lancering 
plaatsvinden van het MyHeart 3D ‘design your own’ app concept. 

Heart to Get zet de trend verder voort!

http://www.hearttogetjewelry.com/
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Veel beveiligingssystemen voor juweliers zijn bevestigd aan de buitenkant 
van de zaak. Denk hierbij aan het rolluik. Zeker voor ramkraken en derge-
lijke werken deze systemen wel vertragend maar uiteindelijk niet voorkomend. 
Veiligheidsmaatregelen binnen de winkel zijn vaak alleen preventief, zoals een 
deurbeleid of camera’s. Drop-it is echter een systeem dat vertragend werkt zodat 
criminelen geen kans krijgen om iets mee te nemen.

Hoe het werkt
Op het moment dat een vitrinekast wordt geforceerd, valt er een rolluik in minder 
dan twee seconden naar beneden. Het systeem werkt op dat moment namelijk 
niet op de motor, zoals bij normaal openen en sluiten, maar door middel van 
de zwaartekracht. Volgens RDS, het bedrijf dat Drop-it heeft ontwikkeld, is het 
systeem op bijna elke vitrine toe te passen. Bovendien is het rolluik van staal, 
dus zelfs met een bijl duurt forceren zodanig lang dat de politie ruim de tijd heeft 
om ter plaatse te komen. Een kwartier tot twintig minuten lang is het rolluik niet 
te openen, ook niet door medewerkers. Drop-it werkt in combinatie met andere 
systemen, zoals automatische sloten op deuren en vitrines.

Het evenement
Op vrijdag 10 juli werd het systeem door burgemeester Ahmed Aboutaleb 
officieel in gebruik genomen bij juwelier Hes in Rotterdam. Ook was er een 

demonstratie van het val-rolluik. Aboutaleb was aanwezig als voorzitter van de 
taskforce van politie, justitie en het bedrijfsleven die ervoor moet zorgen dat 
aantal overvallen afneemt. Vooralsnog is deze werkgroep succesvol, want het is 
zo dat er minder overvallen plaatsvinden dan een aantal jaar geleden. Was dit in 
2009 nog een recordaantal van 2.900, in 2014 waren er nog 1.100 en in 2015 tot 
nog toe 670. Maar Aboutaleb gaf ook aan dat deze macrocijfers voor de getroffen 
ondernemers niet interessant zijn: “De getroffen winkelier blijft de klos.”

Criminelen profiteren van routine
Patrick van der Brink, directeur van het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie 
en Veiligheid) was ook aanwezig. Het CCV is een partner van iedereen die bij-
draagt aan een veiliger en leefbaarder Nederland. Als zodanig houdt het CCV 
zich bezig met het bieden van verschillende tools die kunnen helpen met veilig-
heid, zoals stappenplannen en webdossiers met ‘best practices’. Ook voert het 
CCV elk jaar achtduizend gratis veiligheidsscans uit bij bedrijven, uiteenlopend 
van boerderijen tot juweliers. Daaruit blijkt dat het criminelen soms ongewild 
makkelijk wordt gemaakt doordat ondernemers een bepaalde routine hebben, 
bijvoorbeeld even een broodje halen voordat de winkel wordt afgesloten. Van 

Juweliers zijn meer dan andere ondernemers helaas vaak doelwit van over-
vallen. Er is gelukkig tegenwoordig steeds betere beveiliging beschikbaar, 
ook al is de juwelier nu al de best beveiligde ondernemer. Het nieuwste 
beveiligingssysteem is Drop-it. De redactie van vaktijdschrift De Juwelier 
was bij de introductie van dit nieuwe valluiksysteem, bij juwelier Hes in 
Rotterdam.

Drop-it gaat overvallen bij juweliers tegen

“Men moet niet alleen 

consument maar ook 

producent van veiligheid zijn”

◀ Voor de eerste én laatste keer slaat Patrick van den Brink een etalageruit in. De 

vitrine voor…

▼ …en na de kraak 
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der Brink roept dan ook op niet alleen consument van veiligheid te zijn, maar 
ook producent. Toch is het daarnaast belangrijk dat er technische oplossingen 
zoals de Drop-it zijn, erkent de CCV-topman.

Overvallers gaan voor goud
Dat het systeem Drop-it veel toevoegt aan de bestaande systemen legt John 
Wielinga, voorzitter van de beveiligingscommissie van Federatie Goud en 
Zilver uit: “De juwelenbranche is een heel kwetsbare branche. Er worden veel 
investeringen gedaan: de juwelenbranche is de branche die het meest investeert 
in beveiligingsmaatregelen. Tot nu toe zijn de meeste maatregelen echter van 
opsporende aard, terwijl Drop-it buitbeperkend werkt.” Hierbij is er goed onder-
zoek gedaan naar het gedrag van overvallers. Het blijkt dat de meeste dieven 
goed op de hoogte zijn van wat ze mee moeten nemen en zilver, horloges en 
goedkopere sieraden laten liggen. “De overvaller gaat voor het goud”, merkt 
Wielinga op over het diefstalgedrag. Dit is dan ook de productgroep waar het 
Drop-it systeem meestal voor wordt ingezet. Ook ’s nachts kunnen de gouden 
voorwerpen gewoon in de afgesloten Drop-it vitrine blijven liggen. Dit is voor 
veel juweliers een extra voordeel van Drop-it, omdat het veel tijd scheelt aan 
opruimen in de kluis en sorteren en etaleren de volgende ochtend.

De ‘overval’
Na de speeches is het tijd om te controleren of het systeem ook echt werkt. Voor 
één maal zal Patrick van den Brink proberen juwelen te stelen, in plaats van dit 
te voorkomen. Met een hamer slaat hij een van de glasplaten van de speciaal 
hiervoor geprepareerde vitrine in. Nog vóór de laatste scherven de grond raken 
is de kast hermetisch afgesloten. Dit geldt ook voor de andere vitrines in de 
juwelierszaak die aangesloten zijn op het ‘Drop-it’ systeem. Het systeem heeft 
de eerste test glansrijk doorstaan: hier zijn geen kostbaarheden meer te halen.

De reactie van Hes
Juwelier Hes werd door de Federatie Goud en Zilver en het Ministerie van 
Veiligheid en Justitie benaderd om als een van de eersten in Nederland het 
Drop-it systeem in hun winkel te gebruiken. De juwelier aan de Pleinweg is de 
afgelopen decennia al veertien keer overvallen. “Los van de financiële schade is 

het elke keer weer een menselijk drama”, zegt Henk Kruidenier in een reactie 
aan het AD. In 2009 werd het echtpaar bijna doodgeslagen bij een roofoverval. 
Zijn vrouw Kitty geeft desgevraagd dan ook aan erg blij te zijn met het nieuwe 
systeem in hun juwelierszaak. Ze heeft de hoop dat dit soort overvallen met het 
nieuwe systeem verleden tijd zijn: “We zijn nu veel in de aandacht geweest met 
dit systeem, dus iedereen weet dat er nu echt niets meer te halen is bij ons”.

Subsidies
Andere juweliers die het drop-it systeem wel zien zitten kunnen uitkijken naar 
een subsidie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor het laten instal-
leren hiervan. Wij spraken John Wielinga over de subsidieregeling. “Zoals het er 
nu uitziet krijgen de eerste dertig juweliers die zich inschrijven voor het drop-it 
systeem een subsidie op twee kasten ter waarde van maar liefst €5.000,-. In 
totaal moet er €6.000,- betaald worden, dus dat houdt in dat de juwelier zelf nog 
€1.000,- dient bij te leggen voor de aanschaf van het systeem. Op de installatie 
hebben we een subsidie gerealiseerd van €500,-, waarbij RDS zelf bepaalt hoe 
hoog de kosten hiervan liggen. Veiligheid voor alles en dus hebben we er lang 
over gepraat om een zo hoog mogelijke subsidie te regelen.” Veel juweliers uit 
binnen- en buitenland hebben dan ook al hun interesse getoond in drop-it, maar 
de eerste dertig kunnen gebruik maken van de subsidieregeling. Wie het eerst 
komt, het eerst maalt.

Meer informatie: Drop-it Systems, Tel. 085 0250000, www.dropit-systems.nl

Juweliers met deze sticker op het raam kunnen overvallers voortaan beter links 
laten liggen ▼

▴ Henk en Kitty Kruidenier luisteren aandachtig naar de speech van Ahmed 

Aboutaleb

http://www.dropit-systems.nl/




Alle Albanu creaties zijn handgemaakt en respecteren de WNF regelgeving. Het Cites document dat 
wordt geleverd bij elke olifantenband garandeert dat de Conventie van Washington, die de handel 
van bedreigde diersoorten regelt, wordt gerespecteerd. Daarnaast is Albanu de officiële leverancier 
van H.S.H. Prins Albert van Monaco. De Savanne collectie biedt vele mogelijkheden met haar 
Giraffe modellen. Deze armbanden zijn leverbaar in een breed scala aan stijlen van de meest klas-
sieke tot de meest verfijnde met goud of goud/stalen gespen en diamanten.

Albanu biedt daarnaast trendy banden met olifantenhaar. Dat is volgens Afrikaanse legende een 
geluksbrenger. De buffelhoorn armbanden zijn een van de sterren van de collectie. Dit ongebruike-
lijke materiaal combineert exclusieve uitstraling met extreme duurzaamheid. De collectie is 100% 
natuurlijk. De stierhoorn armbanden zijn de meest recente toevoeging aan de Albanu collectie. 
Dit ongebruikelijke materiaal combineert exclusieve uitstraling met de brute kracht van het dier. 
Albanu is erin geslaagd om de harmonie te vinden tussen dit materiaal met de moderniteit van de 
nieuwe sluitingen. 

Haai en rog
Albanu’s knowhow in combinatie met de wil om nieuwe materialen te gebruiken bracht hen naar 
de Indische Oceaan om een nieuwe lijn te ontwikkelen met rog en haai. Deze ervaring heeft geleid 
tot vier nieuwe collecties met materialen die allen te maken hebben met de wereld van de zee.

Meer informatie: Eurogold, Tel. 0578-615 333, www.albanu.mc

Het beroemde sieradenmerk Albanu uit het prinsdom Monaco staat bekend als een merk dat 
hoogwaardige armbanden vervaardigt met dierenharen. De verwerkte haren zijn afkomstig 
van bijvoorbeeld olifant, giraf, buffel en paard. Door de jaren heen heeft Albanu trendy siera-
den ontworpen voor mannen en vrouwen, die op zoek zijn naar excellentie en individualiteit. 
Albanu’s collectie combineert edelmetalen met authentieke en natuurlijke materialen om 
verrassende combinaties van goud, staal, diamant, olifantenhaar, giraffehaar en paardenhaar 
en buffels- en stierhoorn te verkrijgen. 

Albanu: trendy sieraden met 

authentieke en natuurlijke materialen
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TEMPUS MOTION
info@tempus-motion.com

Tel: 06 3737 5994

A D V E R T E N T I E

http://www.albanu.mc/
mailto:info@tempus-motion.com


JUPA, het pakket voor de juweliersbranche, bevat alle functionaliteiten 
voor een goede bedrijfsvoering. Het JUPA pakket heeft alle elementaire 
functies als voorraadadministratie, kassaverkopen en bestellingen in huis. 
Koppelingen met diverse boekhoudpakketten en het exporteren van 
gegevens maken onderdeel uit van deze oplossing.

WWW.EIJSINK.NL

074 250 55 00

H E N G E L O    A M S T E R D A M    B R E D A    D E N  H A A G    E M M E L O O R D    

Snel en eenvoudig plannen met de Eijsync personeelsplanner. 
De planner ziet direct wie beschikbaar is. Medewerkers kunnen 
online en op de smartphone het rooster inzien.

PERSONEELSKOSTEN BESPARING

Direct etiketten voor Mikropakket uitprinten vanuit JUPA. Daarnaast 
kunnen pakketten binnen JUPA worden opgevraagd en gevolgd. Zo 
behoudt de ondernemer totale controle en overzicht. 

JUPA
SOFTWARE VOOR JUWELIERS

INTERFACE MIKROPAKKET

PERMANENTE

STAND: X1.C315

http://www.eijsink.nl/
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Ondanks het continu introduceren van frisse nieuwe modellen blijft bastian 
inverun trouw aan de merkwaarden. Toewijding aan het product, de hoogste 
eisen aan de verwerking, het gebruiken van enkel de meest hoogwaardige 
materialen en liefde voor de kleinste details zijn de belangrijkste kenmerken 
voor het merk. Hiernaast is een verfrissend, eigenzinnig design natuurlijk ook 
van belang. De collectie van bastian inverun is namelijk voor vrouwen die 
niet alleen mooie, maar ook opvallende en originele juwelen willen dragen. 

Een goed ontwerp slaagt erin om een vorm van identificatie te bieden die 
iets teweegbrengt bij mensen. Dat verklaart waarom de juwelen van bastian 
inverun de harten van de draagsters sneller doet kloppen. Verantwoordelijk 
hiervoor zijn Antje Liebscher en Nadine Resch.

Antje Liebscher
Antje Liebscher is een gekwalificeerd freelance designer wiens ontwerpen 
opvallen door creatieve originaliteit en esthetische duidelijkheid. Ze ziet 
juwelen als een lifestyle element dat iemands persoonlijkheid onderstreept. 
Aan iedere vorm gaat een idee vooraf. Dikke en dunne, brede en smalle, grote 
en kleine vormen spelen een spel. Haar meesterlijke omgang met materialen 
van de hoogste kwaliteit, gecombineerd met het gevoel van ongecompliceerde 
weelde, maken haar juwelendesigns tot geraffineerde eyecatchers.

Nadine Resch
De symbiose van puristische eerlijkheid, sensueel swingende vormgeving en 
het karakteristieke designhandschrift kenmerken de designs van de gediplo-
meerde Düsseldorfse freelance designer en edelsmid Nadine Resch. Haar 
gedetailleerde ontwerpen geven steeds een nieuwe impuls en zijn een ant-
woord op de uniformiteit en willekeur van tegenwoordig.

De collectie
De herfst- en wintercollectie bestaat uit kettingen, ringen, oorsieraden, hangers, 
armbanden, colliers en meer. Het gebruik van stralend sterling zilver, geraffi-
neerd en fantasievol geslepen edelstenen en diamanten in verschillende kleu-
ren, schitterende parels, contrasterende oppervlaktestructuren en spannende 
materiaalcombinaties geven de nieuwe juwelen een eigen gezicht en weerspie-
gelen bastian inveruns filosofie van het creëren van eeuwigdurende waarde. 

Meer informatie:
Montu
Henk Gottenbos
Tel. 06-21 11 88 15
www.montu.nu 
info@montu.nu    

Sinds jaar en dag staat bastian inverun voor charismatische, expressieve 
designjuwelen, waarvan elk half jaar een nieuwe collectie met geraffineerde 
en gedetailleerde designs wordt geïntroduceerd. Voor de aankomende herfst- 
en wintercollectie zijn er twee gerenommeerde topdesigners aangetrokken.

Twee nieuwe designers voor Bastian inverun

http://www.montu.nu/
mailto:info@montu.nu


TONYGOETZ®

Onze activiteiten

 Trading van edele metalen op basis van spot en fixing 

prijzen van de internationale beurzen (markten van 

Londen en New York).

 Fysieke leveringen van zuiver goud wereldwijd of 

aanhouden van metaalrekeningen.

 Smelten van oud goud en staalname in bijzijn van de 

klant.

 Het zeer efficiënt recupereren van diamant en 

kleurstenen in juwelen door chemische oplossing van 

het metaal.

 Het recycleren van metallische resten zoals vijlsel, 

werkbankafval, boorsel, enz. De binnengebrachte loten 

worden binnen de 48 uren verwerkt en uitbetaald.

 De recyclage van laag edelmetaalhoudend materiaal zoals 

lavure, grondvuil, borstels, schuurpapier, smeltkroezen, 

enz. Deze worden bewerkt volgens een unieke (eigen 

ontwikkelde) methode, met moderne calcinatieovens 

die de klant een extreem goede return geven en dit 

eveneens in terug geleverd metaal of in geld.

Nos activités

 Commerce de métaux précieux sur la base des prix 

spot et fixing des bourses internationales (marchés de 

Londres et de New York).

 Livraisons physiques d’or pur dans le monde entier ou 

tenue de comptes de métaux.

 Fonderie d’or de récupération et prise d’échantillon en 

présence du client. 

 Récupération très efficace du diamant et des pierres de 

couleur dans les bijoux en procédant à la dissolution 

chimique du métal.

 Recyclage des résidus métalliques tels que la limaille, les 

copeaux, les forures, etc. Les lots apportés sont traités 

et payés dans les 48 heures.

 Recyclage des matériaux à faible teneur en métal 

précieux comme la lavure, les balayures, les brosses, 

le papier de verre, les creusets, etc. Ces matériaux 

sont traités selon une méthode propre (développée en 

interne) dans des fours modernes de calcination, ce qui 

assure un excellent retour au client, en termes de métal 

fin livré ou de contre-valeur en argent.

NV TonyGoetz®

Jacob Jacobsstraat 58, B 

2018 Antwerpen - Anvers, Belgïe - Belgique

T +32 (0)3 232 51 82 - F +32 (0)3 233 12 03

info@tonygoetz.com - www.tonygoetz.com

   

Commerciële dienst - Service Commercial: +32 (0)3 221 15 61

Boekhouding - Comptabilité: +32 (0)3 221 15 62

Analyseresultaten - Résultats d’analyse: +32 (0)3 221 15 63

Bewaking - Surveillance: +32 (0)3 221 15 64

Technische Dienst - Service Technique: +32 (0)3 221 15 66

Transparante en degelijke service 

in uw goudzaken

Un service impeccable et transparent 

dans le commerce de l’or

mailto:info@tonygoetz.com
http://www.tonygoetz.com/


C O L L E C T I E N I E U W S

D E  J U W E L I E R  N R  4  2 0 1 5 109

Twee maanden geleden sprak Tiara Benelux met De Juwelier over het business 
plan omtrent  Queen, de verzamelnaam van de trendgevoelige sieraden van 
Tiara. Toen werd er gezegd dat de lijn Ear Cuffs en Ear Jackets mogelijk erg 
lucratief, maar ook gewaagd was om uit te brengen. Intussen is gebleken dat 
de gok zijn vruchten af heeft geworpen.

Als een trein
Tiara Benelux weet ons nu te melden: “De Queen lijn loopt als een trein. Dit 
bevestigt onze strategiekeuze. Wij hadden er zelf van tevoren al vertrouwen 
in, maar het is toch fijn om het nu door de markt bevestigd te zien.” Over de 
eerste resultaten afgezet tegen het verwachtingspatroon zegt Tiara: “De lijn 
loopt zelfs beter dan verwacht. De markt was meer dan klaar voor dit product 
en de respons is dan ook overweldigend positief. Deze strategie zullen wij in 
de toekomst zeker voortzetten.”

Reden voor succes
Gevraagd naar de reden waarom Tiara denkt dat de trend zo goed aan-
slaat antwoordt het bedrijf: “De markt was toe aan een hip, nieuw product. 
Tegenwoordig is er zoveel keuze, zowel online als in de winkel, dat het voor 
veel consumenten moeilijk is geworden om een product te kiezen waardoor zij 
zich kunnen onderscheiden van de rest. De Queen Ear Cuffs en Ear Jackets vor-
men hierop een oplossing. De speelse doch stijlvolle oorsieraden hebben een 
geïnspireerd ontwerp waardoor ze zich onderscheiden en als uniek beschouwd 
kunnen worden. Dit is een trend waar de markt dringend aan toe was en waar 
wij als groothandel maar wat graag gehoor aan hebben gegeven.”

Toekomstplannen
Het succes van de nieuwste lijn van Queen maakt nieuwsgierig naar wat het 
volgende product is waar Tiara mee zal gaan komen, maar hier is nog niets con-
creets over te melden: “We zijn op dit moment voornamelijk bezig met de Ear 
Cuffs en Ear Jackets. Zoals gezegd lopen deze producten inmiddels zeer goed 
en we willen eerst zorgen dat we deze trend tot het maximale kunnen promo-
ten, zodat straks hopelijk de hele markt van ons heeft gehoord en weet wat voor 
kwaliteit wij leveren.” Wel wordt er aangegeven dat Tiara Benelux op dezelfde 
voet zal verdergaan: “Zolang de vraag naar deze trend blijft groeien, zullen wij 
ons aanbod vergroten. Daarna stappen we over op de volgende trend.”

Meer informatie: Tiara Benelux, Tel. +31 (0)546-842083, www.tiarabenelux.nl

In het vorige nummer van De Juwelier schreven we over de nieuwe trend van 
Ear Cuffs en Ear Jackets met Tiara Benelux, aanbieder van deze trendartikelen. 
Toen was de vraag nog of de trend wel snel genoeg aan zou slaan. Inmiddels 
zijn we twee maanden verder en het antwoord lijkt een duidelijk ‘ja’.

Trend van Ear Cuffs en Ear Jackets slaat aan

http://www.tiarabenelux.nl/
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Hoe lang werkt u al met Hirsch?
Ronald: “Wij werken sinds de start van onze winkel in 1976 samen met 
Hirsch.”
Theo: “Ook wij werken al heel lang met Hirsch, namelijk sinds 1975.”
Karin en Frans: “We werken nu alweer 25 jaar met de producten van Hirsch.”
Johan: “Wij werken met Hirsch sinds de oprichting van ons bedrijf in 2010. Wij 
hebben een bestaand bedrijf overgenomen waar Hirsch ook al onderdeel was 
van het merkenpakket.”

Waarom heeft u gekozen om met Hirsch samen te werken?
Ronald: “Toen mijn ouders startten met Hirsch was het nog onderdeel van JPC, 
wat voor ons een vertrouwd adres was. Zodoende hebben zij destijds gekozen 
om Hirsch op te nemen.”
Theo: “JPC was ook voor ons een belangrijke partner waar wij veel zaken mee 
deden en daarom hebben Hirsch in ons assortiment opgenomen.”
Karin en Frans: “Wij zijn eveneens met Hirsch in aanraking gekomen toen het 
nog onder de vlag van JPC viel. Door onze goede band met de firma hebben 
we Hirsch dan ook opgenomen.”
Johan: “Wij hebben voor Hirsch gekozen vanwege de kwaliteit van de horloge-
banden, de snelheid van leveren vanuit Oostenrijk en de handige presentatie.”

Wat vindt u de kracht van Hirsch?
Ronald: “De kracht van Hirsch is wat mij betreft de hoge kwaliteit, de uitge-
breide collectie en natuurlijk de goede service vanuit het bedrijf.”
Theo: “Als ik de kracht moet benoemen dan kies ik voor het brede assortiment, 
de innovativiteit van Hirsch en de snelle leveringen.”
Karin en Frans: “Wat wij heel erg waarderen in Hirsch is de diversiteit in het 
aanbod qua horlogebanden en de zeer hoge kwaliteit van de producten.”
Johan: “Hirsch is een sterke basis voor horlogebanden, die goed kunnen wor-

den verkocht naast horlogebanden van de merken zelf. Je moet natuurlijk niet 
vergeten dat een aantal Zwitserse horlogemerken hun horlogebanden laten 
produceren bij Hirsch. Deze informatie geeft een consument het vertrouwen 
dat ze met een Hirschband een goed product aanschaffen.”

Hoe is de kwaliteit ten opzichte van de prijs?
Ronald: “De prijs-kwaliteitverhouding is goed, alhoewel we nu toch echt wel 
de banden moeten ‘verkopen’ in de Performance collectie. De kwaliteit van 
deze banden is zeer hoog, maar de prijs is natuurlijk ook hoger daardoor. Dat 
vergt uitleg, want de klant wil weten waarom hij voor die band €75- moet beta-

Vorig jaar rond deze tijd wees de redactie van vaktijdschrift De Juwelier u al 
op een ondergeschoven kindje in uw winkel, die toch echt een omzetmaker 
kan zijn: horlogebanden. Als een vooraanstaande partner op het gebied van 
horlogebanden is Hirsch goed vertegenwoordigd in Nederland. Een groot aan-
tal juweliers maken al gebruik van de producten van de horlogebandenspeci-
alist en dus vroegen wij een aantal van hen naar hun ervaringen met Hirsch. 
Waarom hebben ze gekozen voor Hirsch? Wat is de kracht van het merk? 
En waar zou het bedrijf zich eventueel nog kunnen verbeteren? Allemaal 
vragen waar wij van Ronald Reijersen van Buuren van Juwelier Reijersen van 
Buuren, Karin en Frans Zwinkels van Juwelier Zwinkels, Johan Leyendijk van 
Ha-Juweliers en Theo Copini van Copini Juwelier antwoorden op kregen. 

Juweliers spreken over hun ervaringen 

met de horlogebanden van Hirsch

Ronald Reijersen van Buuren
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len. Ik draag de Performance banden zelf ook en leg uit dat ze zeer comfortabel 
zijn. Prettig is ook dat de Performance collectie een uitstekend product is met 
dertig maanden garantie. Uniek op het gebied van horlogebanden. Daarnaast 
zorgt het voor ons ook voor een aanzienlijk hogere gemiddelde omzet.” 
Theo: “De verhouding tussen de prijs en de hoge kwaliteit van de banden van 
Hirsch ervaar ik als uitstekend.”
Karin en Frans: “Ook wij zijn heel erg tevreden over de prijs-kwaliteitverhou-
ding van de producten van Hirsch.”
Johan: “De prijs-kwaliteitverhouding is goed. Een mooie kalfslederen band kost 
€ 29,50 en een London Alligator band, van het mooiste stuk buikleer van de 
alligator, kost € 219,- Voor een alligatorband van een merkenleverancier betaal 
je altijd meer, soms het dubbele.”

Zijn horlogebanden een belangrijke productgroep in uw winkel?
Ronald: “Het presentatiesysteem van Hirsch staat midden in onze winkel op 
een zeer prominente plek, dus je mag wel stellen dat we veel waarde hechten 
aan de productgroep horlogebanden. Daarnaast zorgt horlogebandenverkoop 
voor extra omzet en traffic in de winkel. Wij attenderen de klant bij horloge-
reparatie op zijn bijna versleten band, of leuke kleuren die in het assortiment 
zijn.”
Theo: “Dat mag je wel stellen, want horlogebanden genereren bij ons maar 
liefst zeven procent van de omzet.”
Karin en Frans: “De horlogebanden van Hirsch zijn in ieder geval een goede 
aanvulling op de andere producten in onze winkel.”
Johan: “Natuurlijk zijn horlogebanden een belangrijke productgroep in onze 
winkel. Horlogebanden zorgen voor traffic in de winkel en iedere klant is een 
kans. Ook al komt men alleen voor een goed advies voor een horlogeband, we 
komen vaak in de gelegenheid om iets nieuws in ons assortiment te laten zien. 
Dat leidt niet altijd direct tot een verkoop, maar we grijpen elke kans met beide 
handen aan om onze klanten te inspireren. En als we de band aan het horloge 
monteren terwijl de klanten er op wachten, dan kunnen zij zelf op hun gemak 
even in onze vitrines kijken. Wij sturen klanten nooit weg om een boodschapje 
te doen als er een band moet worden gemonteerd.”

Wat vindt u van het presentatiesysteem (Sette) van Hirsch?
Ronald: “De mooie presentatie is overzichtelijk, werkt snel en doeltreffend. 
Mensen gaan er echt door ‘bladeren’. Het systeem is zeer compact en mensen 
kunnen snel een passende band vinden.”
Theo: “We werken heel fijn met de Sette als presentatiesysteem. Het voldoet 
aan al onze wensen.”
Karin en Frans: “De handigheid van het presentatiesysteem mag wat ons betreft 
wel verbeterd worden. Het is niet eenvoudig om een horlogeband er snel uit te 
pakken of terug te plaatsen. Dat is een kanttekening van onze kant.”

Hoe is de ondersteuning vanuit Hirsch geregeld?
Ronald: “Onze vertegenwoordigster Christel komt iedere zes weken langs om 
aan te vullen waar nodig, praat ons bij over nieuwe modellen, en eventuele 
vragen of garantiegevallen worden snel opgelost. In alle opzichten zijn wij 
tevreden over de ondersteuning vanuit Hirsch.”
Theo: “Ik heb geen aanmerkingen op de ondersteuning vanuit Hirsch. De ser-
vice is goed geregeld.”
Karin en Frans: “De service vanuit Hirsch is prima. Michel is een goede verte-
genwoordiger die ons op alle vlakken ondersteunt.”
Johan: “Wij worden zeer regelmatig bezocht door de accountmanager van 
Hirsch en vanuit het verkoopkantoor in Amsterdam wordt de nodige assistentie 
verleend voor de speciale bestellingen. Bovendien worden de horlogebanden 
ingevoerd in het Jupa-systeem waardoor we zicht hebben op onze voorraad en 
de verkoopresultaten.”

Waar liggen wat u betreft nog verbeterpunten voor Hirsch?
Ronald: “Wat mooi is om te introduceren, is een snel wisselsysteem met bij-
voorbeeld een pushpin in de banden, zodat de consument zelf zijn banden 
kan wisselen. Wij merken dat veel van onze klanten het leuk vinden om zelf 
de banden te verwisselen, bijvoorbeeld met de seizoenen en daarnaast is het 
prettig voor de omzet! Daar ligt echt nog een kans voor Hirsch. Daarnaast vind 
ik dat ze in de basiscollectie niet te hoog moeten gaan met de prijzen. Recent 
is er een prijsverhoging geweest, maar daar moet het bij blijven. Het is verder 
gewoon heel prettig werken met Hirsch.” 
Theo: “De promotie van Hirsch horlogebanden zou beter kunnen. Bijvoorbeeld 
via social media zoals Facebook liggen er nog mogelijkheden om de herken-
baarheid bij het publiek te
vergroten. Dat lukt niet via vakbladen.”
Karin en Frans: “Zoals gezegd zouden ze vanuit Hirsch het presentatiesysteem 
wat kunnen verbeteren vanuit ons oogpunt. Daarnaast zien wij graag meer 
brede banden voor dameshorloges, vooral in lengte M. Ook zouden wij graag 
een modernere horlogebanden collectie zien, bijvoorbeeld ter aanvulling op 
de Performance collectie.”

Meer informatie: 

Hirsch Benelux
Tel. 020-4037340
www.hirschag.com

http://www.hirschag.com/


Mijn vader heeft mij altijd geleerd dat retail om drie dingen draait: locatie, locatie & locatie. Ondanks dat ik denk 
dat deze oneliner nog steeds geldt, heb ik het veranderd in: retail draait om beleving, beleving & beleving! Mijn 
vader is als diamantair en goudsmid vanuit Tel Aviv in de diamantstad van de wereld, Amsterdam, Ace Juweliers 
begonnen in de jaren ‘70. Hij nam zijn slogan zeer letterlijk en begon een juwelierszaak in de beste winkelstraat 
van Nederland: de Kalverstraat. Maar in de afgelopen vier decennia is er veel veranderd in de retail en ik verwacht 
grotere veranderingen in het tweede decennium van de 21e eeuw.

Aangezien ik gek ben op Amerika 
en oneliners, ga ik er hier nog 
een aantal strooien die betrek-
king hebben op retail en zal ik 
er dieper op in gaan aan de hand 
van voorbeelden: ‘any business 
is people’s business’, retailen is 
feesten, toegevoegde waarde is 
winst, behandel een ander zoals 
je zelf behandeld wil worden en 
‘stuck in the middle’.

‘Any business is people’s business’
Dit is bijna een mantra van mij geworden. Ondanks dat onze samenleving en 
wereld in een zeer rap tempo digitaliseert, betekent het niet dat we het menselijk 
aspect uit het oog moeten verliezen. Goed voorbeeld voor juweliers is, dat het 
starten van een juweliers webshop niet betekent dat je onpersoonlijker wordt 
als bedrijf. In mijn bescheiden mening is een webshop die geen persoonlijke 
service geeft gedoemd om te falen. Een fantastisch voorbeeld is die van het tech-
nologiebedrijf Apple. Waarschijnlijk heeft u meerdere malen een fysieke Apple 
winkel bezocht? Als dit niet het geval is, verzoek ik u dringend de officiële Apple-
boutique op het Leidseplein in onze hoofdstad te bezoeken (of welke Apple-
winkel in de wereld dan ook). Die winkels zijn gebouwd rondom één ding… Dat 
is niet per definitie de producten die daar verkocht worden, maar het gaat om 
de mensen. Niet alleen de consumenten, maar ook het Apple-team. Er zijn geen 
rijen en geen rigide winkelopstellingen. De Apple-winkels zijn ‘clean’, open en 
uitnodigend. De medewerkers hebben een blauw t-shirt aan en ze nemen men-
sen aan van alle lagen van de bevolking, alle achtergronden en alle leeftijden. En, 
de winkel drijft op service en beleving. Hart van de winkels zijn de afdelingen 
waar de (gratis) lessen gegeven worden en de Genius Bar. Pure beleving.

Retailen is feesten
Persoonlijk ben ik van mening dat het juweliersvak het mooiste deel van de retail 
is. Wij mogen en kunnen er elke dag een feestje van maken. Wij omringen ons 
met prachtige producten, vakmanschap en duurzame kunstwerken. Overgrote 
deel van de mensen die uw juwelierszaak bezoeken is er omdat ze zichzelf of 
een geliefde willen verwennen. Dus het gaat zeker niet over eerste levensbehoef-
ten (volgens de Piramide van Maslow). Maar, gaan uw team en uzelf wel zo om 
met uw klanten? Maken jullie er een feestje van in uw winkel voor deze klanten? 
Maakt u er een onvergetelijke beleving van? Graag wil ik twee collegae, vrienden 
en topjuweliers benoemen die hun winkel recentelijk gebouw hebben rondom 
het concept van elke dag een feestje bouwen, namelijk: Paul Pertijs (Breda) en 
Martijn van Willegen (Rotterdam). Ik verzoek jullie allen deze belevingspaleizen 
te bezoeken.

Toegevoegde waarde is winst
Een bedrijf dat ik sinds mijn studietijd in New York met veel bewondering volg 
is Starbucks. Als u nagaat dat dit bedrijf sinds 1971 een wereldmerk is geworden 
met het verkopen van ‘zwart water’, kunt u niets anders dan bewondering heb-
ben. Echter, als je hun strategie goed bestudeert en hun winkels bezoekt, zal het u 
opvallen dat dit de toegevoegde waarde is die het bedrijf zo winstgevend maakt. 
Starbucks heeft op een gegeven moment de term ‘Third Place’ omarmd. Wij 
spenderen de meeste tijd van de dag thuis en op werk, dus Starbucks heeft hun 
winkels zo ingericht dat ze willen dat iedereen zo lang mogelijk in hun winkels 
blijft. Ze willen dat men dit hun tweede woonkamer noemt. Zij waren de eerste 

‘coffeeshop’ die gratis WiFi aanbood en banken plaatste waar mensen zo lang als 
ze willen mogen blijven zitten, zonder iets te bestellen! Ware beleving.

Behandel een ander zoals je zelf behandeld wil worden
Ik weet bijna zeker dat, net als ik, u bij elke winkel die u betreedt alles analyseert. 
Hoe druk is het, hoeveel personeel staat er, hoe is de service, etc. Nu wil ik graag 
dat u gaat graven in uw geheugen en goed nadenkt hoe u behandeld wordt in 
andere winkels dan uw eigen zaak. Als ik dat doe, dan kom ik tot de trieste con-
clusie dat het zeer slecht is gesteld met de service in de Nederlandse retail en 
horeca, vooral vergeleken met Engeland en Amerika. Ik heb niet genoeg ruimte 
om een voorbeeld te noemen, maar ik hoef alleen maar u te herinneren aan het 
slechte imago van autohandelaren. Ondanks dat ik niet veel autoshowrooms 
bezoek, is het negen van de tien keer dat ik ga een negatieve beleving… Wist u 
dat mensen/consumenten negatieve belevingen twee keer beter herinneren dan 
positieve en negatieve belevingen vijf keer vaker communiceren (denk aan social 
media) dan positieve! Wij hebben ook allemaal last van tunnelvisie, dus het is 
heel moeilijk om objectief te kijken naar onszelf en onze eigen winkels. Heeft u 
er aan gedacht om Mystery Shoppers in te huren voor uw eigen winkels?

‘Stuck in the middle’
De laatste oneliner is er één die mijn universitaire economiedocenten veelvuldig 
gebruikten en waar ze heel erg voor waarschuwden. Het klinkt heel vaag in het 
Engels, maar kan eigenlijk heel goed vertaald worden naar het prachtige oude 
Nederlandse gezegde: ‘Visch noch vleesch’. Van oudsher zijn juweliers fantasti-
sche serviceverleners. We deden er alles aan om geen ‘nee’ te verkopen in onze 
winkels. Maar aangezien we in een compleet nieuw tijdperk leven (waar onder 
andere internetshoppen heel veel veranderd heeft - webshops kunnen heel vaak 
sneller leveren en goedkoper dan ons fysieke retailers), rijst de vraag of het nog 
wel zo realistisch is dat juweliers alles maar willen verkopen in hun winkels. Is 
het haalbaar en doet het geen afbreuk aan de beleving in uw prachtige juweliers-
zaak? Mijn devies is: zorg dat uw winkel, uw merk en uwzelf (vaak hetzelfde) 
niet als een grijze muis gezien wordt die geen duidelijke ‘Brand Image’ heeft 
in de ogen van consumenten en leveranciers. Klanten worden overspoeld met 
informatie en willen een duidelijk beeld en snel beslissingen kunnen nemen. Aan 
aanbod ontbreekt het niet. Dus maak keuzes, bepaal wie je wil zijn en beslis 
welke beleving je wil geven aan klanten. Want dat kunnen webshops niet!

Tot slot sluit ik mijn vierde column af door te zeggen dat ik het nog steeds heel 
erg eens ben met mijn vader: locatie is zeer belangrijk in retail. Maar binnen 
ons familiebedrijf zijn wij momenteel bezig met een nieuw retailconcept en een 
evolutie van ons ‘Brand Image’, om zo beter aan te sluiten bij de wensen van de 
snel veranderende consument. Wij gaan waarschijnlijk kiezen voor een locatie 
die niet ‘Triple-A’ is, maar waar we meer vierkante meters hebben om meer 
beleving te creëren! 

Reageren op deze column is mogelijk door een e-mail te sturen naar alon@
oakconsultancy.com of te bellen naar Oak Consultancy, tel. 020-2602100. 
Aanvullende informatie is ook beschikbaar op OakConsultancy.com.

“Retail draait om drie dingen: 

beleving, beleving & beleving!”

C O L U M N  –  A L O N  B E N  J O S E P H

D E  J U W E L I E R  N R  4  2 0 1 5112

http://oakconsultancy.com/
http://oakconsultancy.com/
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Our new Canteen Bracelet collection steps up in a clean, fresh style. 

This model features a 2-tone brushed steel case with 

PVD gold plating and a sunray red dial.

CB76 CANTEEN BRACELET

information and local dealers: info@timedistrict.com

mailto:info@timedistrict.com

